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Łóżko
Comfort XL
Nowy wymiar komfortu

g  Duże, płaskie i idealnie komfortowe łóżko.
g  Miękka poduszka i bogato wyściełany materac z ciepłym polarem.
g  Krawędzie materaca pokryte są wytrzymałym i zmywalnym materiałem B-POL 600D.
g  Nogi zostały wyposażone w szerokie regulowane stopy w ekskluzywnym 
 oryginalnym projekcie Mivardi
g  Wyjątkowo zaprojektowane blokady nóg zapewniają szybką i wygodną regulację 
 za jednym dotknięciem.
g  Bardzo sztywna rama umożliwia idealne napięcie materaca.
g  Łóżko Comfort XL jest dostępne w wersji sześcioma lub ośmioma nogami.

www.facebook.com/mivardipolska

www.mivardi.com

Comfort XL
Wielkość: 213 x 86 cm

Max. obciążenie: 160 kg

Cena od 474,90 zł



oje pierwsze, zagraniczne wyprawy 
karpiowe (do Francji) miały miejsce 
niemal ćwierć wieku temu. Zetknięcie 
z tamtejszymi wodami, sposobami ło-

wienia karpi, ale także ze sprzętem było dla mnie 
czymś absolutnie nowym, zaskakującym, momen-
tami szokującym. Wówczas różnica między zachod-
nią Europą a Polską była gigantyczna. We Francji po 
raz pierwszy w życiu trafiłem nad łowisko komer-
cyjne (Fishabil). Wtedy tego typu wód w naszym 
kraju jeszcze nie było. Okazało się, że sposoby ło-
wienia w takich łowiskach były zupełnie różne od 
tego, do czego przywykliśmy. Nie wspomnę już o 
wypuszczaniu złowionych ryb, bowiem w połowie 
lat 90. ub. wieku robiła to u nas zaledwie garstka 
karpiarzy. Przez te 25 lat, tak jak wszystko w Polsce, 
również wędkarstwo karpiowe przeszło gigantycz-
ną ewolucję. Mamy coraz więcej wód prywatnych, 
ale też niesłychanie przybyło łowców karpi. Prowa-
dziłem ostatnio dyskusje na temat wyższości wód 
ogólnodostępnych nad łowiskami komercyjnymi (i 
na odwrót), m.in. poświęciłem temu jedną z tego-
rocznych facebookowych transmisji live z redakcji 
„Karp Maxa”. Przy okazji poruszania tego tematu, 
wpadłem na pomysł, aby zasięgnąć zdania u zagra-
nicznych karpiarzy. Jak z ich perspektywy wygląda 
ta sprawa? Jako pierwsza temat podjęła Claudia 
Darga. Jej artykuł „Komercyjne czy ogólnodostęp-
ne” jest tematem tego numeru KM. Jak się okazało, 
spojrzenie Claudii niewiele się różni od tego, co na 
ten temat sądzimy w Polsce.
Claudia współpracuje z nami od lat, natomiast w tym 
wydaniu czasopisma debiutuje Enrico Parmeggiani. 
W branży jest on znakomicie znany, w odróżnieniu 
od szerokiego grona karpiarzy, dla których może 
być zupełnie nowym nazwiskiem. Ten niesłychanie 
sympatyczny, brodaty Włoch przez lata był product 
managerem firmy Prologic, jednym z najbardziej 
kreatywnych projektantów karpiowego sprzętu. 
W związku z pracą sporo czasu spędzał m.in. w 
Chinach, gdzie oprócz zajęć zawodowych starał się 
również łowić ryby. O jego przygodach za Wielkim 
Murem możecie przeczytać w tym i w następnym 
numerach KM. Enrico przygotowuje też kolejne 
wspomnienia ze swoich podróży, m.in. o poszukiwa-
niu wielkich karpi w Stanach Zjednoczonych.   
W ubiegłym roku maj przyniósł kilka znakomitych 
połowów wielkich karpi (głównie w Łowisku Go-
sławice), ocierających się o rekord Polski. Wszyst-
ko na to wskazuje, że rekord utrzymujący się od 
2016 r., zostanie w tym roku pobity. Już teraz, na 
wszelki wypadek, rezerwujemy miejsce w lipco-
wym wydaniu „Karp Maxa” na pierwszego pol-
skiego karpia o masie ponad 35 kg (oby!).
Połamania wędek!     
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informacji reklamowych. Żaden 
materiał w całości ani w części 
nie może być użyty i reproduko-
wany bez zgody wydawcy. 
Uwaga! Numer 4/2019 „Karp 
Maxa” ukaże się 27 czerwca 
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wpłacając 19 zł plus 4 zł koszty 
wysyłki, na konto: CPWK, numer 
konta: 88 1500 1096 1210 9004 
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   Temat numeru                                           
  6 | Komercyjne czy  
                ogólnodostępne

                      Parada łowców                                            

10 | Liderzy Roku 
                 – podsumowanie 

   Patenty i sposoby
22 | ABC materiałów PVA     
28 | Szybki strzał  
32 | Twarde czy miękkie 
36 | Powrót do robali

40 | Tu kończy się finezja                                              

46 | Prosto czyli skutecznie

52 | Majówkowy dylemat 

56 | Bądź sprytny, 
                    szukaj bliżej                                             

62 | Anatomia zestawu 
                  – Multi Rig Line Aligner

   Dookoła świata                                            
64 | Ciekawostki 
              z karpiowego świata   

SZANOWNI KARPIARZE

M

PRZEMYSŁAW MROCZEK
redaktor naczelny

   Porady sprzętowe                                     
58 | Maty ochronne

74 | Karpiowe klamoty                                         

88 | Aktualności

   Feeder Max                                          
94 | Dopalać czy nie dopalać 
97 | Feeder Max – klamoty 

   Strefa Młodych                                         
100 | Na co łowić – kulki 
102 | Wypracowane karpie
103 | 6 majowych karpi                                            

   Tu łowimy                                              
104 | Łowisko Pogalewo

   Karpiowe opowieści
106 | Na karpie za Wielkim Murem                                      
112 | Spacer po linie                      
118 | Restart                                  

122 | Okiem karpia                                         

   Konkursy
   Konkurs Jaxona, rozwiązanie – str. 93
                    Konkurs Tandem Baits – str. 98–99

KARPMAX
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owienie karpi przybiera różne formy. 
Można je łowić w dzikich rzekach, wiel-
kich zbiornikach zaporowych, kanałach 

przemysłowych, ale także małych stawach i zbior-
nikach zarządzanych przez kluby wędkarskie. 
Łowiska komercyjne to osobna kategoria. Są to 
w większości przypadków małe zbiorniki o po-
wierzchni 2–50 hektarów, położone głównie we 
Francji, Holandii i Włoszech.
Łowiłam na łowiskach komercyjnych w wielu 
krajach (we Francji, Włoszech, Tajlandii i Polsce). 
Jednakże 90% czasu nad wodą spędzam na wodach 
ogólnodostępnych. Są to duże niemieckie i francu-
skie jeziora o powierzchni powyżej 1000 hektarów, 
kanały i mniejsze łowiska specjalne.
Wielu wędkarzy zna tylko jeden rodzaj łowisk i 
dlatego ma błędne przekonania co do tego, jak 
wyglądają inne wody. W tym artykule zamie-
rzam pomóc w podjęciu decyzji, czy łowić na 
łowiskach płatnych, czy też łowiskach ogólno-
dostępnych. Porównam oba typy wód, aby na-
świetlić ich zalety i wady z różnych punktów wi-
dzenia. Jedno jest bowiem pewne – oba rodzaje 
mają swój urok. 
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Ryby 
Jedną ze spraw, o których się dyskutuje, jest związana z łowiskami komercyj-
nymi jest kwestia kradzieży ryb. Zapewne część z was zna sprawę kradzieży 
ryb z Lac du Der, która miała miejsce pod koniec kwietnia ubiegłego roku. 
Całkowicie potępiam takie zachowanie i mówienie o tym nie jest czymś 
przyjemnym. Jednakże trzeba na tę kwestię spojrzeć nieco szerzej. Z mo-
jego doświadczenia wynika, że nie jest to zjawisko, które dotyka wyłącznie 
łowisk komercyjnych. Kradzież ryb to dzisiaj problem także wód ogólnodo-
stępnych. W moim rodzinnym mieście, Hamburgu, ryby były kradzione i 
wpuszczane do innych jezior już 20 lat temu. Zjawisko to, niestety, wygląda 
dzisiaj jeszcze gorzej i stało się codziennym problemem. Złowione ryby są 
kradzione z dużych rzek i jezior, wód ogólnodostępnych czy też łowisk klu-
bowych i wpuszczane do małych łowisk prywatnych. Dzieje się tak dlatego, 
że coraz więcej wędkarzy dzierżawi łowiska, w których ryby można łowić raz 
za razem. Niestety, mój pierwszy karp powyżej 30 funtów został wywieziony 
z naszego łowiska klubowego przez znanych wędkarzy i wpuszczony do ich 
prywatnego jeziora. Zdarza się, że te same ryby pojawiają się w kilku łowi-
skach w ciągu bardzo krótkiego czasu. Co to oznacza? Obsada łowiska ryba-
mi to duży problem nie tylko łowisk płatnych. Niestety, na co dzień dotyka to 
także wód ogólnodostępnych. Jeśli więc chcecie być pewni, że nie będziecie 
łowić skradzionych ryb, powinniście jeździć tylko na bardzo duże, naturalne 
jeziora lub rzeki i całkowicie unikać małych wód. Jest jasne, że szansa na tra-
fienie skradzionej ryby w łowiskach komercyjnych jest dużo większa. 

MOJA KONKLUZJA: KtO chce UNiKAć łOwieNiA sKrAdZiONych ryb, 
łOwi w dUżych wOdAch OgóLNOdOstępNych. 

KOMERCYJNE
CZY OGÓLNODOSTĘPNE
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Trudność łowiska 
Niektórzy wędkarze wrzucają wszystkie łowiska komercyjne do jednego worka. Jednak poszczególne wody różnią się 
od siebie. W tym roku byłam na pewnym komercyjnym łowisku we Francji oraz na jednym z łowisk we Włoszech. 
Różniły się one zasadniczo. Czym innym jest łowienie w 3-hektarowym jeziorze, gdzie pływa 1000 ryb, a czym innym 
zasiadka nad 25-hektarowym zbiornikiem z obsadą 200 karpi.
Tym samym przekonanie, że płatne jezioro jest proste, a ryby same wpadają tam do podbieraka nie jest prawdziwe. Tak 
jak napisałam, zależy to wszystko od tego, jak duża jest powierzchnia wody i przede wszystkim jak duża jest populacja 
pływających w nim ryb. Presja wędkarska na łowisku komercyjnym jest również inna niż na jeziorze o powierzchni 
5000 hektarów. Jednakże łowienie na wodzie komercyjnej również może być wymagające. Mimo to jest oczywiste, że ze 
względu na obsadę dużych ryb, łowiska płatne zawsze będą wiązać się z łatwiejszym łowieniem. Wody ogólnodostępne 
mają inne wymagania i łowienie w nich ryb 
jest dużo trudniejsze. 

MOJA KONKLUZJA: JeśLi chcesZ łOwić NA 
sZcZegóLNie trUdNeJ i wyMAgAJąceJ wOdZie, 
pOwiNieNeś JechAć NA dUżą OgóLNOdOstępNą 
wOdę, A Nie NA łOwisKO KOMercyJNe. 

Problemy z innymi 
wędkarzami 
My wszyscy, którzy spędzamy dużo czasu nad 
wodą, mamy wiele własnych doświadczeń. Byłam 
kiedyś członkiem małego stowarzyszenia, które za-
rządzało swoją wodą. Na początku łowiło tam za-
ledwie 3 karpiarzy. Po jakimś czasie karpie łowiło 
już 10 osób. Było oczywiste, że za chwilę nie obej-
dzie się bez problemów. Nieuchronnie pojawiły się 
też problemy z wędkarzami łowiącymi drapieżniki. 
Albo jak nad Cassien, gdzie zakaz łowienia w nocy 
jest po prostu ignorowany, albo stawia się pseudo-
namioty, aby zająć miejsce. 
Mogłabym wyliczać setki przykładów. Pokazuje to 
wyraźnie, że nad ogólnodostępnymi wodami pro-
blemy z innymi wędkarzami są dość częste. Z ko-
lei podczas zasiadek na łowiskach komercyjnych 
nigdy nie miałam podobnych problemów. Wydaje 
się nawet, że byli oni bardziej przyjacielscy. Jest to 
efekt jasnych zasad i tego, że wszyscy się do nich 
stosują. 

MOJA KONKLUZJA: JeśLi chcesZ UNiKNąć prObLeMów 
Z iNNyMi wędKArZAMi, Jedź NA łOwisKO KOMercyJNe. 

…ale też można odpocząć

Piękny karp z prywatnej wody

Typowe stanowisko 
na wodzie komercyjnej

 Tutaj trzeba się napracować…
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Weźmy na przykład moją pierwszą wyprawę 
nad Cassien w ubiegłym roku. Ze względu na 
zakaz łowienia w nocy, ustawiłam namiot na 
polu namiotowym w pobliżu jeziora. Każdego 
ranka o 4 rano budził mnie budzik. Oczywi-
ście pierwszego dnia chciałam być nad wodą 
dokładnie o wschodzie słońca. W końcu przy-
byłam nad wodę i okazało się, że niektórzy 
wędkarze niespecjalnie przejęli się zakazem 
łowienia w nocy. W końcu udało mi się zna-
leźć jakieś miejsce i zaczęłam łowić. Bez łóż-
ka, jedynie z małym materacem, na którym 
mogłam trochę podrzemać. Ze względu na 

Radość z łowienia 
Oczywiście, jest różnica między łowieniem na wodzie o powierzchni 
1000 hektarów, a zasiadką na łowisku komercyjnym, gdzie wiemy, że 
tuż pod nogami pływa w nim co najmniej 50 ryb powyżej 25 kg. Cie-
szę się z każdej złowionej ryby, ale fakt, że szanse na złowienie ryby 
w płatnym jeziorze są dużo większe, wpływa zarówno na mniejszą 
radość z połowu, jak i mniej intensywne wspomnienia. Niemniej, 
szansa na złowienie dużej ryby jest tutaj znacznie większa. Dla po-
równania, ogromną radość wywołuje złowienie ryby z Cassien lub 
podobnej wody. Wciąż pamiętam każdą rybę, którą złowiłam na 
dużej ogólnodostępnej wodzie. Z kolei wspomnienia ryb z łowisk 
komercyjnych nie są tak intensywne. Jest rzeczą oczywistą, że ryby 
z dużych łowisk znaczą dla mnie wiele więcej. 

MOJA KONKLUZJA: rAdOść Ze ZłOwieNiA dUżeJ ryby Jest ZNAcZącO 
więKsZA, JeśLi łOwiMy NA dUżeJ, OgóLNOdOstępNeJ wOdZie.

zakaz stosowania otwartych źródeł ognia nad Cassien, musiałam zadowolić 
się suchym prowiantem. Ponowne pakowanie wieczorem i powrót na biwak. 
Taka sytuacja powtarzała się przez pięć dni, aż moje nerwy nie wytrzymały i 
chciałam wracać do domu. Takie łowienie nie ma nic wspólnego z odpoczyn-
kiem. Z drugiej strony, na łowiskach komercyjnych sprawa wygląda znacznie 
prościej. Rezerwujesz sobie miejsce z wyprzedzeniem i dokładnie wiesz, kiedy 
przyjedziesz. Miejsce jest zarezerwowane, możesz zabrać łóżko i kuchenkę, 
masz wystarczająco miejsca na stanowisku i wiesz też, że będziesz mógł tu 
przebywać przez kilka dni. Czysta toaleta i prysznic dla odświeżenia, a może 
nawet dostawa jedzenia na stanowisko, jeśli nie czujemy się na siłach, aby go-
tować. 
To są dwa zupełnie różne światy i wszystko zależy od tego, czego oczekujesz. 
Czy chcesz przeżyć przygodę, czy też miło wypoczywać przez tydzień nad je-
ziorem bez żadnych problemów? Znam wielu ludzi, którzy przez cały rok mają 
wiele pracy i mogą poświęcić na łowienie zaledwie kilka dni. Chcą tylko odpo-
cząć i łowisko komercyjne jest wtedy lepszym rozwiązaniem. 

MOJA KONKLUZJA: JeśLi ZALeży ci NA wygOdZie NAd wOdą, MOżesZ wybrAć się 
NA łOwisKO KOMercyJNe. 

Bezpieczeństwo 
To bardzo ważna kwestia, zwłaszcza jeśli jest się kobietą. Kiedy 
jestem na wodzie ogólnodostępnej, zawsze mam w namiocie gaz 
pieprzowy i sama nigdy nie zostaję na noc. Kiedy już czuję się bez-
piecznie na stanowisku, to wciąż przychodzą niespokojne myśli o 
samochód. Szczególnie, gdy stoi w niestrzeżonym miejscu. Słysza-
łam wiele opowieści o przebitych oponach, wybitych szybach lub 
płonących samochodach. Niestety, wszystko to prawda i gdy chcę 
uniknąć ryzyka, wybieram się na łowisko komercyjne. Tutaj mam 
zazwyczaj ogrodzenie wokół łowiska i mogę na miejscu pozosta-
wić swój sprzęt bez nadzoru. Ponadto mogę zaparkować samochód 
blisko brzegu. Krótko mówiąc, czuję się lepiej podczas zasiadek na 
łowiskach komercyjnych niż na wodzie ogólnodostępnej. 

MOJA KONKLUZJA: JeśLi MArtwisZ się O swOJe beZpiecZeństwO i Nie 
chcesZ ryZyKOwAć, wybierZ łOwisKO KOMercyJNe. 

Wygoda na brzegu
Dobra strona 
komercyjnego łowiska 

Nad tym łowiskiem namiot jest zbędny

Na ogrodzonym, prywatnym łowisku 
nie trzeba rozglądać się wokół siebie

Nad niektórymi wodami ogólnodostępnymi 
nie można rozbijać namiotów

Radość ze złowienia dużej 
ryby jest znacząco większa, 
jeśli łowię na dużej, 
ogólnodostępnej wodzie
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TEMAT NUMERU

Kontakty towarzyskie
Jeśli chcę jechać na ryby w większej grupie, wybieram łowisko komercyj-
ne. Łatwo tam zorganizować wyprawę dla kilku osób. Po pierwsze, wiem 
dokładnie jak duży jest zbiornik, ile ma stanowisk i jaki sprzęt jest dostęp-
ny. Mamy więc także możliwość pozostawienia sprzętu na stanowisku 
bez obawy, że zostanie skradziony. Jeśli chcę usiąść z towarzyszami i miło 
spędzić wieczór, wyciągamy wędki z wody i spotykamy się w jednym 
miejscu. Coś takiego jest nie do pomyślenia na wodzie ogólnodostępnej. 
Ze względu na ryzyko, że po powrocie na stanowisko, cały sprzęt może 
zostać skradziony. Dlatego też wyprawa w większej grupie jest trudna 
do zaplanowania i wykonania na wodzie publicznej. Jest tak oczywiście 
tylko wtedy, gdy chcecie spędzić razem czas nad wodą. To, co z reguły 
doceniam w łowiskach komercyjnych, to możliwość nawiązania więzów 
towarzyskich. Przy miłym grillu, jak choćby w Tajlandii, gdzie w każdy 
wieczór wszyscy siedzieli razem dookoła dużego stołu. Dzięki temu moż-
na poznać fantastycznych przyjaciół. Jeśli więc planuję wyprawę w dużej 
grupie i chcę spędzić z nimi czas na brzegu, to zawsze wyjadę na łowisko 
komercyjne. 

MOJA KONKLUZJA: JeśLi chcesZ łOwić w dUżeJ grUpie, pOwiNieNeś łOwić 
NA łOwisKU KOMercyJNyM. 

Przyroda 
Przyroda nad Cassien, Salagou czy innymi dużymi zbiornikami zaporowy-
mi jest oszałamiająca. Przyroda jest tu nienaruszona i z wyjątkiem wędka-
rzy nad brzegami jest bardzo mało ludzi. Ponadto niezwykła jest różnorod-
ność przyrodnicza. Niektóre łowiska komercyjne także mogą się pochwalić 
podobnymi warunkami, ale zazwyczaj znajduje się tam znacznie więcej 
ludzi. Najczęściej jednak na brzegach nie spotkamy dziewiczej przyrody, 
a raczej stanowiska wędkarskie, pomosty a nawet domki. Ze względu na 
ogrodzenie, kontakt z dzikimi zwierzętami jest raczej sporadyczny. Jelenie 
lub stado dzików raczej nie podejdzie do wody. Na niektórych wodach 
publicznych, aby mieć kontakt z przyrodą, konieczne jest wcześniejsze po-
sprzątanie stanowiska. 

MOJA KONKLUZJA: KtO KOchA NietKNiętą prZyrOdę, JedZie NA wOdy OgóL-
NOdOstępNe. 

Towarzyskie spotkanie 
nad komercyjnym zbiornikiem

Przyroda nad takimi wodami 
jak Cassien jest oszałamiająca

Jadąc nad dziką wodę 
lepiej być w towarzystwie

Dzikus z dzikiej wody

Z kim? Kto? Gdzie? 
Opisane powyżej punkty są według mnie najważniejsze. Ale to każdy sam powi-
nien zdecydować, co jest dla niego najbardziej istotne podczas łowienia. Co jest 
istotne dla mnie? Jeśli odpowiem na to pytanie, mogę bardzo szybko zdecydować, 
gdzie jadę. Kto kocha niepewność i przygody, pojedzie na wody ogólnodostępne. 

Kto kocha wygodę, pojedzie 
na łowisko komercyjne. 
Jeśli chcę wybrać się na wa-
kacje z rodziną albo jestem 
osobą niepełnosprawną, to 
także pojadę na łowisko ko-
mercyjne. Krótko mówiąc, 
każdy wędkarz powinien 
zrobić to, co najbardziej lubi 
i mu odpowiada.  

MOJA KONKLUZJA: dLA 
MNie ObA typy łOwisK MAJą 
swOJe ZALety i Nie wsKAżę 
tyLKO NA JedNO Z Nich. 
istOtNą sprAwą Jest wedłUg 
MNie wsZechstrONNOść i 
dLAtegO Nie MAM JedyNegO 
ULUbiONegO typU wód. 
NAdAL będę łOwić NA ObU. 
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Tradycyjnie już, jak w każdym trzecim numerze „Karp Maxa”, zamiesz-
czamy podsumowanie  zgłoszeń nadesłanych do Parady Łowców w 
2018 roku. Na łamach czasopisma publikujemy wszystkie złowione 
ryby, ale w poniższym zestawieniu znajdują się karpie i amury zło-
wione wyłącznie w naszych rodzimych wodach. Tym samym cieszy 
nas stale rosnąca popularność Parady Łowców, gdyż w 2018 roku 
otrzymaliśmy blisko 500 zgłoszeń. Dla porównania w 2017 roku było 
ich około 350. 

Przypomnę tylko, że swoje okazy możecie zgłaszać do nas online 
przez portal karpmax.pl (www.karpmax.pl/formularz-zgloszenia-
-okazu) lub za pomocą drukowanego formularza (znajduje się on 
w każdym numerze „Karp Maxa”). 
Zapraszam więc do lektury, ale proszę pamiętać, że wszystkie 
przedstawione poniżej dane mają charakter wyłącznie statystyczny 
i opierają się na informacjach, które zostały przesłane w waszych 
zgłoszeniach.  

PARADA ŁOWCÓW   |     PODSUMOWANIE SEZONU 2018

KARPIOWY TOP 20 

tekst  |  foto: ARKADIUSZ KACZOROWSKI

1.  33,20 kg – Mateusz Moder, Łowisko Gosławice
2.  29,30 kg – Michał Adamiuk, Łowisko Dębowa
3.  29,20 kg – Łukasz Chorążewicz, Jezioro Krzywek k. Gromu
4.  28,80 kg – Mateusz Mazur, Łowisko Gosławice
5.  28,60 kg – Sławomir Sałapa, zbiornik Elektrowni Rybnik
6.  28,37 kg – Krzysztof Kaszyński, zbiornik PZW
7.  28,30 kg – Tomasz Jonderko, Łowisko Nowaki
8.  27,80 kg – Mateusz Moder, Łowisko Gosławice
9.  27,80 kg – Sławomir Sałapa, zbiornik Elektrowni Rybnik
10. 27,60 kg – Rafał Szyndler, zbiornik Elektrowni Rybnik
11. 27,37 kg – Tomasz Sobczak, Jezioro Długie (Lisewo Kościelne)
12. 27,30 kg – Rafał Szyndler, zbiornik Elektrowni Rybnik

13. 27,00 kg – Przemysław Grzeliński, Łowisko Jarosławki
14. 27,00 kg – Rafał Szyndler, zbiornik Elektrowni Rybnik
15. 27,00 kg – Marcin Chrzanowski, Jezioro Miłoszewskie
16. 26,77 kg – Oskar Kubica, Łowisko Dębowa
17. 26,70 kg – Damian Podgórski, zbiornik PZW (Gryżyce)
18. 26,50 kg – Stefan Kłomski, jezioro Miłoszewskie
19. 26,45 kg – Tadeusz Kwiatkowski, Łowisko Dębowa
20. 26,20 kg – Przemysław Grzeliński, Łowisko Jarosławki
21. 26,20 kg – Przemysław Pająk, Łowisko Gosławice
22. 26,10 kg – Tomasz Gębka, zbiornik PZW
23. 25,88 kg – Sławek Stępniewski, Expert Karp Nekielka
24. 25,60 kg – Artur Dąbkowski, zbiornik PZW
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Podobnie jak w ubiegłorocznym podsumowaniu, aby znaleźć się w pierwszej dwudziestce naszego zestawienia, należało zbli-
żyć się do granicy 26,00 kg. W dużej mierze te największe karpie nadal łowione są w znanych łowiskach komercyjnych. Podob-
nie też jak w poprzednim zestawieniu, zgłoszony został tylko jeden karp o wadze wyższej niż 30 kg. Pozostałe ryby przekracza-
jące magiczne 30 kg złowione zostały poza granicami Polski. Może to oznaczać, że rodzime wody nie sprzyjają naszym karpiom 
w osiąganiu wyższej wagi, a to z kolei może tłumaczyć stale rosnące zainteresowanie zagranicznymi łowiskami. 
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AMUROWY TOP 10 
1.   30,00 kg – Julian Bartosz, żwirownia Czernica
2.   28,60 kg – Karol Półchłopek, zbiornik PZW
3.   28,10 kg – Krzysztof Ustarbowski, zbiornik PZW
4.   26,00 kg – Przemysław Grzeliński, Łowisko Jarosławki
5.   26,00 kg – Daniel Mikołajczyk, Łowisko Mąkolno
6.   25,50 kg – Bartosz Jankowski, zbiornik PZW
7.   25,00 kg – Wojciech Podlewski, Łowisko Gosławice
8.   24,30 kg – Mariusz Dulęba, rzeka Odra
9.   24,00 kg – Krzysztof Wędzony, zbiornik Elektrowni Rybnik
10. 23,00 kg – Łukasz Hejno, zbiornik PZW
11. 22,50 kg – Paweł Glenc, Łowisko Rakowina

17 18 

19 20 
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W przeciwieństwie do karpi, amury pływające w naszych wodach mają się doskonale i z roku na rok łowione są coraz większe 
okazy. Tym bardziej cieszy nas fakt, że te największe łowione są głównie w ogólnodostępnych wodach PZW. Średnia waga amurów 
z pierwszej dziesiątki zgłoszonych w ubiegłym roku to 25,73 kg, 24,66 kg w 2017 roku, a tylko 22,74 w roku 2016. Jak więc widać, 
statystyczny amur przybrał na wadze średnio prawie 3 kg w ciągu dwóch lat.  

W kategorii łowisk, jak widać, spore przetasowania. W ubiegłym roku liderem wśród wód, na których złowiono 
najwięcej zgłoszonych okazów było Łowisko Jarosławki, które w zasadzie zdeklasowało konkurencję. Łowisko 
Gosławice utrzymało pozycję drugą, natomiast na miejsce trzecie „awansowało” Łowisko Expert Karp Nekielka, 
które w 2017 roku odnotowało 11 zgłoszeń. Jedno „oczko” wyżej w stosunku do poprzedniego zestawienia 

uplasowało się Jezioro Miłoszewskie (10 zgłoszeń w 2017 
roku), a spadek z czwartego miejsca na piąte zanotowała 
Pstrążna z identyczną liczbą zgłoszeń jak w 2017 roku. 
Niespodzianką na pewno jest spadek zalewu Rybnickiego 
z pierwszego miejsca na piąte w naszej tabeli. W 2017 
roku było 15 zgłoszeń z tego zbiornika. Ciekawostką jest 
też fakt, że na listę „wskoczyło” niewielkie Łowisko Rosta-
rzewo, natomiast poza klasyfikacją znalazł się ubiegło-
roczny, brązowy medalista, Łowisko Szachty, z którego w 
2017 roku otrzymaliśmy aż 12 zgłoszeń. 
Ciekawostką jest liczba nadesłanych zgłoszeń z wód ogólno-
dostępnych, będących we władaniu PZW. W 2018 roku otrzy-
maliśmy 80 takich zgłoszeń. Dla porównania w 2017 roku 
zgłoszeń takich było aż 95, a w roku 2016 nadesłaliście „tylko” 
54 zgłoszenia. Trudno stwierdzić też jednoznacznie, co dzieje 
się w polskich rzekach, gdyż w 2018 roku zgłoszono do nas 
tylko jednego karpia złowionego w Odrze.  
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ŁOWISKO GOSŁAWICE
– 17 zgłoszeń  

ŁOWISKO EXPERT KARP NEKIELKA 
– 14 zgłoszeń  

ŁOWISKA 

ŁOWISKO JAROSŁAWKI
– 42 zgłoszenia 
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W kategorii Przynęty, pierwsza dwójka w tym roku również bez zmian. Na pozycji lidera utrzymuje się Tandem Baits (aż o 
dwadzieścia zgłoszeń mniej niż w roku 2017), a tuż za nim uplasował się Carp Gravity, który w stosunku do poprzedniego 
zestawienia zanotował czternaście zgłoszeń mniej. Na miejsce trzecie „wskakuje” Meus, ale tuż za nim uplasował się War-
muz Baits. Spadek na miejsce piąte (z czwartego) odnotowała firma Nash oraz (z miejsca trzeciego) The Ultimate Products. 
Ubiegłoroczne miejsce trzecie, czyli firma Bait Zone znalazła się tuż za pierwszą piątką i wraz z firmami Invader, Solar i 
Starbaits odnotowały po dziesięć zgłoszeń. 

Na kulki własnej produkcji złowiono 23 ryby (18 ryb złowiono w 2017 roku), 
tylko 6 ryb złowiono na kukurydzę (16 sztuk w 2017 roku) i aż 17 okazów sku-
siło się na orzechy tygrysie (tylko 7 zgłoszeń na tę przynętę było w poprzednim 
zestawieniu). 

Polub nasz profil 
Saenger Polska na FB
www.saengerpolska.pl

Kontakt: Łukasz Tom
czak - D

yrektor/CEO
 - Tel. +48 501-656-650 - lt.saenger_polska@

op.pl -

01_2019_Freelacner_A5.indd   1 28.01.19   13:43
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MEUS  
– 16 zgłoszeń  

CARP GRAVITY 
– 31 zgłoszeń  

TANDEM BAITS 
– 35 zgłoszeń  

REKLAMA

PRZYNĘTY 

1 2 3 
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W kategorii wędzisk „na pudle” w zasadzie bez niespodzianek. Niezmiennie prowadzi Daiwa (44 zgłoszenia w poprzed-
nim zestawieniu), tuż za nią Prologic (39 zgłoszeń w 2017 roku) i Shimano (36 zgłoszeń w 2017 roku). Niespodziewanie 
za to, na miejscu czwartym, znalazła się Anaconda, spychając na miejsce piąte firmę Nash (33 zgłoszenia w poprzed-
nim zestawieniu). Tuż za czołówką znajduje się Tandem Baits (16 zgłoszeń), oraz Fox i Mikado, które zanotowały po 
15 zgłoszeń. Z tabeli wypadł za to Sonik (25 zgłoszeń w 2017 roku), który z wynikiem 11 zgłoszeń nie zdołał obronić 
ubiegłorocznej, piątej lokaty.

W tej kategorii również bez większych zawirowań. Od lat prym 
wiedzie tu Shimano, które liczbą zgłoszeń deklasuje konkurencję, 
zostawiając wszystkich daleko z tyłu. Analizując nadesłane dane, 
można by pomyśleć, że firma Shimano ma w ofercie tylko dwa 
modele kołowrotków. Prawie setka złowionych ryb wyholowana 
została za pomocą Ultegry (różne modele), a 21 sztuk uległo presji 
stawianej przez kultowy model BBLC. 

Stabilnie na miejscu drugim Daiwa oraz na miejscu 
trzecim (z modelem Quick SLS) firma 

DAM / MAD. Miejsce czwarte rów-
nież bez zmian, ale na uwagę zasłu-

guje fakt, że większość ryb wyholowano 
za pomocą modelu Magic Runner IV. Na 

piąte „wskakuje” Okuma, która spycha 
„oczko” niżej firmę Penn (20 zgłoszeń w 
2017 roku i 18 zgłoszeń w 2018 roku). 

Również 18 zgłoszeń notuje Fox, 
zamykając tym samym stawkę w 
tabeli. 
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DAIWA  
– 50 zgłoszeń  

PROLOGIC  
– 45 zgłoszeń  

SHIMANO  
– 32 zgłoszenia  

SHIMANO  
– 125 zgłoszeń  

DAIWA  
– 39 zgłoszeń  

DAM / MAD  
– 34 zgłoszenia  
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Na koniec, tradycyjnie już, prezentujemy zestaw, 
który obowiązkowo należy zabrać ze sobą nad 
wodę w nadchodzącym sezonie, aby zapewnić 
sobie maksimum skuteczności w polowaniu na 
wielką rybę. Na początek nieodzowne będzie 
wędzisko firmy Daiwa, do którego obowiązkowo 
należy założyć kołowrotek Shimano Ultegra lub 
kultowy już model BBLC. Na szpuli koniecznie 
musi znaleźć się żyłka Shimano Technium (opty-
malna średnica to 0,35 mm), a cały zestaw należy 
zakończyć haczykiem firmy Fox (model dowolny). 
Z tak zmontowanym zestawem należy udać się na 
Łowisko Jarosławki (woj. zachodniopomorskie) 
lub na Łowisko Gosławice (woj. wielkopolskie), 
na włos założyć (obowiązkowo) kulkę firmy Tan-
dem Baits, umieścić zestaw w wodzie i cierpliwie 
czekać… Jak pokazują dane statystyczne, branie 
rekordowego okazu będzie „tylko” kwestią czasu. 
Pamiętajcie jeszcze o przygotowaniu podbieraka, 
maty i koniecznie naładujcie baterie w aparacie. 
Oczywiście powyższy „przepis” proszę potrak-
tować z przymrużeniem oka i z tego miejsca, 
w imieniu swoim i całej redakcji życzę wam, 
drodzy czytelnicy, udanego sezonu, wielu nie-
zapomnianych chwil nad wodą i samych wspa-
niałych okazów na macie. 
Pierwsze tegoroczne zgłoszenia karpi pojawią się 
w Paradzie Łowców już w najbliższym numerze 
„Karp Maxa” (4/2019).   

W tej kategorii bez zmian. Na miejscu pierwszym jest Shimano 
(47 zgłoszeń w 2017 roku), a na miejscu drugim (z trzeciego) pla-
suje się Prologic, spychając tym samym Tandem Baits na miejsce 
trzecie (33 zgłoszenia w 2017 roku). Podobna roszada ma miej-

sce na końcu tabeli, gdzie ubiegłorocz-
ne miejsce czwarte Fox odstąpił firmie 
Daiwa, a sam zajął piątą lokatę. Tuż za 
nimi uplasowała się Korda z wynikiem 
15 zgłoszeń. Systematycznie spada też 
liczba zgłoszeń ryb wyholowanych za 
pomocą plecionki jako linki głównej. W 
ubiegłym roku tych zgłoszeń było tylko 
16, natomiast w 2017 roku zgłoszeń 
było 25. Zjawisko to wynika zapewne 
z sukcesywnego wprowadzania zakazu 
używania plecionki na wielu łowiskach 
komercyjnych. 

W tej tabeli też mamy niewielkie przetasowania na ostatnim 
miejscu. Pierwsza czwórka bez zmian. Fox i Carp’R’Us ma o jed-

no zgłoszenie mniej niż 
w 2017 roku, natomiast 
Korda zwyżkuje o 15 
zgłoszeń w stosunku do 
poprzedniego zestawie-
nia. Z tabeli wypada za to 
Nash, który z wynikiem 
11 zgłoszeń nie podołał 
tej rywalizacji i ustąpił 
piąte miejsce firmie PB 
Products. 

SHIMANO  
– 62 zgłoszenia  

TOP 
2018

PARADA ŁOWCÓW

CARP’R’US  
– 23 zgłoszenia  

FOX  
– 76 zgłoszeń  

KORDA  
– 61 zgłoszeń  

PROLOGIC  
– 36 zgłoszeń  
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2 TANDEM BAITS  
– 23 zgłoszenia  3 

HACZYKI 
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ŻYŁKI I 



018   |   KARPMAX

TB, DRAGON, BANDIT CARP I OKUMA SPONSORAMI PARADY 
W tym roku Paradę Łowców sponsorują firmy Tandem Baits, Dragon, Bandit Carp i Okuma.
Nagrody Tandem Baits będą dla tych, którzy zgłoszą 4 największe karpie złowione na przynęty TB. 
Dragon będzie fundatorem 3 nagród dla najładniej prezentujących się karpi. Bandit Carp przyznawać 
będzie nagrody za 3 największe amury, zaś Okuma ufunduje kołowrotek dla łowcy Ryby Numeru. 
Każdy, kto zgłosi do redakcji karpia lub amura o masie powyżej 10 kg otrzyma od nas odznakę 
„Łowca okazów Karp Maxa”.  

FORMULARZ ZGŁOSZENIA OKAZU
Imię i nazwisko ................................................................Adres.............................................................................
Numer telefonu ...................................................... Wiek (do wiadomości redakcji) ..............................................

POŁÓW
Gatunek .....................................................................................Waga...................................................................
Łowisko .....................................................................koło miejscowości.................................................................
Data i godzina połowu ...........................................................................................................................................

PRZYNĘTA
Rodzaj (przy kulce – rodzaj, nazwa firmy, średnica) ...................................zapach i barwa....................................
Rodzaj i ilość użytej zanęty ....................................................................................................................................

SPRZĘT
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Rybę do Parady Łowców można zgłosić online, poprzez portal karpmax.pl (www.karpmax.pl/formularz-zgloszenia-okazu) lub 
wysyłając pocztą wypełniony formularz zgłoszenia wraz ze zdjęciem łowcy z rybą (na płycie CD) na adres „Karp Max”, ul. Monte 

Cassino 6, 75-412 Koszalin. Do Formularza na portalu został dołączony Regulamin Parady Łowców.    

UWAGA: zgłoszenia ryb w kategorii 10+ od tego roku będziemy zamieszczać wyłącznie 
na portalu www.karpmax.pl (w Aktualnościach)
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PVA, czyli polichlorek winylu, ma sze-
rokie zastosowanie w wielu branżach. 
Wykorzystywany jest chociażby w far-
maceutyce jako zagęszczacz czy w bu-
downictwie do produkcji płyt oraz rur. 
Wyrabiane są z niego m.in. nici chirur-
giczne. Jest składnikiem kropli do oczu 
oraz tworzy się z niego inne włókna. 
Dzięki jednej ze swoich właściwości, tj. 
rozpuszczalności w wodzie, materia-
ły PVA od wielu lat są też używane w 
wędkarstwie karpiowym. 

RODZAJE MATERIAŁÓW
Wybór rodzajów PVA jest na rynku karpio-
wym bardzo duży. Firmy prześcigają się w 
wymyślaniu nowych sposobów, które uatrak-
cyjnią łowienie, a także – przynajmniej w 
teorii – pomogą osiągać lepsze wyniki. Ro-
dzajów materiałów PVA, których sam uży-
wam, jest wiele. Opiszę te najpopularniejsze 
i które stosuję najczęściej. Ze względu na 
rodzaj, materiały rozpuszczalne to: pianki, 
worki, siatki, nici i taśmy.  

Po minucie w zimnej wodzie >

Materiały rozpuszczalne znajdują w wędkarstwie 
karpiowym coraz więcej użytkowników 

Przegląd rodzajów PVA i ich zastosowanie

Na co zwracać uwagę kupując materiały PVA?

>
>
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Pianki są świetnym rozwiązaniem, gdy łowimy 
w obfitej roślinności wodnej. Podczas opadania 
zestawu pianka zaczepiona o hak unosi przypon 
wraz z przynętą do góry, co eliminuje splątanie 
o niechciane podwodne przeszkody. Po chwili 
pianka rozpuszcza się całkowicie. 
Worki mają chyba najwięcej zwolenników. Mo-
żemy bardzo łatwo włożyć do nich cały przypon 
wraz z ciężarkiem i osiągać duże odległości bez 
obawy o rozerwanie. Worki PVA możemy po-
dzielić na te z perforacją i bez niej, a także z taśmą 
do zawiązania lub jej brakiem. Perforacja pomaga 
w ich szybszym tonięciu oraz zapobiega pływa-
niu worków po powierzchni. Wybór worków jest 
ogromny, w zależności od potrzeb. Plusem wor-
ków jest właśnie możliwość umieszczenia przy-
ponu wewnątrz, co poprawia osiągane odległości 
oraz zmniejsza możliwość poplątania zestawu w 
locie.
Siatki są moim ulubionym rodzajem materiałów 
PVA. Stosuję je od początku przygody z karpiami 

i nad wodą zdecydowanie najczęściej z nich ko-
rzystam. W zależności od warunków, jakie zasta-
nę na danym zbiorniku, dobieram odpowiednie 
siatki. Do dalekich rzutów wykorzystuję siatki o 
średnicy nie większej niż 20 mm, ze specjalnymi 
wzmocnieniami zabezpieczającymi zawartość 
przez rozerwaniem. Gdy łowię na bliższych od-
ległościach, to idealnym rozwiązaniem są siatecz-
ki PVA do 26 mm. W sam raz na odległości do 
60–70 m z większą porcją zanęty w środku.
Nici świetnie sprawdzają się do nawlekania kilku 
większych pelletów z dziurką lub kulek proteino-
wych. Jedyne, o czym musimy pamiętać podczas 
korzystania to odległości między przynętami 
umieszczonymi na nich. Jeśli chociażby minimal-
ny odstęp nie zostanie zachowany to nić może się 
do końca nie rozpuścić. Dzięki niciom kilka więk-
szych karpi padło moim łupem. Czy udałoby się 
to bez zastosowania nici? Nie potrafię na to odpo-
wiedzieć, lecz jeśli coś jest dobre i się sprawdza to 
nie ma sensu tego zmieniać. 

Do PVA można włożyć niemal wszystko

Nić PVA rozpuściła się 
po kilku sekundach

Charakterystyczne pęcherzyki 
powietrza zaraz po wrzuceniu
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Taśm używam najrzadziej spośród materiałów 
rozpuszczalnych, ale to nie znaczy, że zostawiam 
je w domu. Taśmy mogą mieć takie samo zasto-
sowanie jak nici. Można ich używać również do 
zawiązywania worków, które oryginalnie nie mają 
takich wiązań.
Ze względu na szybkość rozpuszczania materiały 
PVA można podzielić na: wolno-, średnio- i szyb-
korozpuszczalne. 
Wolnorozpuszczalne po kontakcie z wodą roz-
puszczają się od kilkudziesięciu sekund do nawet 
kilku minut. Najczęściej są stosowane latem oraz 
gdy chcemy umieścić zestaw precyzyjnie na du-
żej głębokości. Średniorozpuszczalne (najbardziej 
uniwersalne) rozpuszczają się szybciej niż pierw-
sze, ale nadal trwa to kilkadziesiąt sekund. Szybko 
rozpuszczalne rozpuszczają się bardzo szybko, za-
zwyczaj trwa to tylko kilka sekund. Są stosowane 
głównie na wiosnę, kiedy woda w zbiornikach jest 
jeszcze bardzo zimna.

Siateczki już przygotowane

Pamiętajmy o odpowiednim 
przechowywaniu PVA

Połakomił się na pojedynczego popka 
umieszczonego w woreczku z kukurydzą

Na Mistrzostwach Europy Wschodniej na Ukrainie 
w 2018 r., podczas których miałem przyjemność 
reprezentować Polskę, materiały PVA były nieod-
łącznym elementem. Bez nich, podczas zawodów 
rzutowych, trudno sobie wyobrazić uzyskiwanie 
dobrych wyników. W czasie trwania tych zawo-
dów zużyliśmy ponad 40 m siatek PVA o różnych 
wielkościach – rodzaj zależał od warunków panu-
jących na łowisku. Zmiana zestawu następowała 
maksymalnie co 2–3 godziny, więc ogromna ilość 
materiałów była niezbędna.
Materiałów PVA używam nie tylko w sytuacji, gdy 
łowię z rzutu. Są one niezwykle przydatne podczas 
łowienia z wywózki i na dużych głębokościach. Bo 
jak precyzyjnie podać  odpowiednią porcję zanę-
ty na półkę na głębokości 7 m? Świetnie sprawdzą 
się tu duże worki PVA o bardzo wolnej rozpusz-
czalności. Po napłynięciu na planowane miejsce, 
wystarczy zestaw wraz z zanętą umieścić w dużym 
worku, szczelnie go zawiązać i opuścić na wybraną 
głębokość. Gdy worek opadnie na dno, rozpuści 
się, pozostawiając zestaw dokładnie w tym miej-
scu, na którym nam zależało. 
Co by było gdybym nie zastosował worka i nie 
opuszczał go powoli na dno, a wrzucił zestaw 
bezpośrednio z pontonu, a później np. łyżką wsy-
pywał w to miejsce zanętę? Szansa na to, że cała 
zanęta trafi w miejsce ułożenia zestawu jest nikła. 
Fale oraz podwodny ruch wody zrobią swoje. To, 
co skłania nas do używania PVA, to ich uniwer-
salność. Możemy używać ich zarówno z zanęta-
mi sypkimi, ziarnami, kulkami, różnej wielkości 

ZASTOSOWANIE
Jak wspomniałem wyżej, PVA to materiały rozpuszczalne w 
wodzie, których czas rozpuszczania jest uzależniony od jakości 
materiałów oraz temperatury wody. Im zimniejsza woda, tym 
wolniejsze rozpuszczanie. Doskonałą właściwością PVA jest to, 
że dobierając odpowiednie produkty, możemy z nich korzystać 
przez niemal cały sezon. Znając dobrze produkt, który stosu-
jemy, możemy stwierdzić, jak długo będzie się rozpuszczał w 
danej temperaturze wody.
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pelletami, a nawet z pastami pelletowymi. 
Najczęściej stosuję własnej roboty stick mik-
sy oraz wianuszki z pelletów / kulek. Mamy 
na tym polu ogromną dowolność – wszystko 
zależy od tego jakiego rodzaju materiału uży-
jemy. Dobra „kiełbaska” PVA z pewnością 
skusi niejednego podwodnego smakosza. 
Musimy tylko pamiętać, aby do „mokrych” 
zanęt dodawać boostery, które nie rozpusz-
czają materiałów PVA.

PRAKTYCZNE PORADY
Kupując materiały PVA zwracajmy uwagę 
na ich jakość. Niestety, przetestować je mo-
żemy dopiero nad wodą. Tak jak wcześniej 
wspomniałem, dużo zależy od rozpuszczal-
ności danego produktu. W zależności od 
temperatury wody, całkowite rozpuszczenie 
materiału PVA może nastąpić po kilku a na-

wet kilkunastu sekundach. Kupując produkty 
niesprawdzone, pochodzące z niewiadomego 
źródła, możemy trafić również na takie, które 
wcale się nie rozpuszczą. Kiedy pierwszy raz 
użyłem kupionego materiału PVA, właśnie 
taka sytuacja mnie spotkała. Kupiłem worki 
bez dziurek pewnej firmy, o których sprze-
dawca mówił, że będą świetnie pracowały w 
wodzie. Nic bardziej mylnego. Podczas jed-
nego z kwietniowych, szybkich wyjazdów 
nad wodę, postanowiliśmy wraz z kolegą 
przetestować moje nowe „superworki”. Ko-
lega używał sprawdzonych worków Prologic, 
ja, jak się później okazało, niestety, tych ku-
pionych w lokalnym sklepie. On złowił pod-
czas kilkugodzinnego wypadu dwa karpie w 
przedziale do 5 kg. Jak na świeże zejście lodu 
to był dobry wynik. Ja nawet nie poczułem za-
pachu brania, chociaż mieliśmy zestawy bar-
dzo blisko siebie i łowiliśmy na te same przy-
nęty. Co się okazało? Moje worki wcale się nie 
rozpuszczały, jedynie oblepiły glutowatą pozo-
stałością worka całą zanętę. Czy to odstraszało 
ryby? Z pewnością.
To zdarzenie sprzed kilku lat nauczyło mnie, 
że należy używać tylko sprawdzonych pro-
duktów. 
Inny przykład, który mogę przytoczyć, jest 
również związany z jakością PVA. Wiele 
siatek dostępnych na rynku nie nadaje się 
do ekstremalnych rzutów. Podczas jednego 
z wyjazdów, gdy trzeba było łowić z rzu-
tu na odległość ponad 90 m, jakość siatki 
miała ogromne znaczenie. Karpie nie pod-
pływały na bliższe odległości ze względu na 
duże wibracje i hałas przejeżdżających nie-
opodal koparek i wywrotek budowlanych. 
Byłem pewny, że siatki, których używam 
są wykonane z najwyższej jakości materia-
łów, specjalnie wzmocnionych do osiągania 
dalekich rzutów, bez możliwości porwania 
siatki podczas lotu zestawu. Pozostałe osoby 
na łowisku używały siatek i worków widocz-
nie gorszej jakości, skoro podczas ogromnych 
przeciążeń, które działają na siatkę podczas 
lotu, zwyczajnie je rozrywały, przez co odległo-
ści, które osiągali, nie przekraczały 50–60 m. 
Odpowiednia odległość i taktyka, którą ob-
rałem, a także zastosowanie mocnych i pew-
nych siatek PVA, pozwoliło mi na wyskubanie 
kilku ładnych amurków i karpi, jako jedyne-
mu z łowiących. 

Pop-up nad zanętą z 
rozpuszczonego woreczka

Pianka zapobiega zaczepieniu 
haczyka o roślinność wodną

Punktowa zanęta z micropelletu 
po rozpuszczeniu woreczka

„Kiełbaski” w woreczku (po lewej) 
i w siateczce (po prawej)
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PODSUMOWANIE
Materiały PVA na dobre zagościły na rynku 
produktów branży karpiowej. Niektórzy jeszcze 
ich nie używali, natomiast inni nie potrafią się 
bez nich obejść. Bez względu na to, czy łowimy 
z rzutu, czy z wywózki, materiały rozpuszczalne 
mogą znacząco ułatwić nam przechytrzenie ryb. 
Na nasz wynik nie wpływa tylko dobre miejsce, 
zestaw czy przynęta, ale także taktyka i użycie 
odpowiednich pomocy – w tym przypadku ma-
teriałów PVA. Wielką zaletą materiałów, o któ-
rych jest ten artykuł, jest to, że wszystko co tylko 
zechcemy możemy w nich umieścić.  Bez wzglę-
du na to, jakich materiałów rozpuszczalnych w 
wodzie użyjemy: worków, nici, siatek czy pia-
nek, to każdy z nich znajdzie swoje zastosowanie 
podczas łowienia ryb karpiowatych. Pamiętajmy, 
żeby używać sprawdzonych produktów dobrej 
jakości, bo chcąc zaoszczędzić kilka złotych mo-
żemy mieć odwrotny skutek i nie doczekać się 
brania życiówki, nawet jeżeli wiemy, że pływała 
w naszym łowisku. 

Zestaw z kulkami zanętowymi 
w siateczce gotowy do zarzucenia

Należy stosować sosy 
nie rozpuszczające materiałów PVA

Nici i taśmy Pianki

SiateczkiWorki
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O w jednej części zbiornika. Muszę mieć odpo-
wiednio wiele czasu i mało sprzętu, aby móc 
się o tym przekonać i złowić chociaż jedną 
rybę.
 

KOMERCJA CZY „DZIKA” WODA
Zarówno na pierwszych, jak i tych drugich 
zbiornikach możemy skutecznie bawić się w 
aktywne łowienie. Jednak, o ile na „dzikich” 
wodach możemy wybrać stanowisko, jakie 
tylko chcemy, o tyle na wodach prywat-
nych nie zawsze. Jednak zamierzam zwrócić 
uwagę na fakt, iż na tego typu wodach też 
możemy szukać szczęścia w małych, trud-
no dostępnych bądź rzadko odwiedzanych 
obszarach. Teorię najlepiej poprzeć przy-
kładem, dlatego nie pozostaje mi nic inne-
go, jak wrócić pamięcią kilka lat wstecz. To 
było nad jednym z tego rodzaju prywatnych 
łowisk. 

Kolejny dzień minął mi bez brania, zacząłem 
zastanawiać się i obserwować wodę dookoła. 
Nie zobaczyłem praktycznie żadnego spławu, 
dopóki nie urządziłem sobie spaceru dookoła 
łowiska. W pewnej chwili dostrzegłem rusza-
jące się trzciny. Pewnie pomyślicie, że nic w 
tym dziwnego, skoro wiał wiatr. Ruch ten znam 
doskonale, wiedziałem, iż w tym przypadku to 
nie był wiatr. Wróciłem po dwie „kieszenie” 
kulek i podsypałem ich kilkanaście sztuk w 
trzciny i podobną ilość przed nimi. Usypałem 
pas wzdłuż i zasypałem drobnym pelletem, 
tak aby pellet – zanim kulki zaczęły pracować 
– zmusił ryby do poszukiwań. Po powrocie do 
obozu spakowałem dwie wędki i resztę baga-
ży. Spędziłem na miejscówce kilka godzin bez 
wyników. Trzciny od czasu do czasu się ruszały, 
ale to nie było już to, co widziałem wcześniej. 
Postanowiłem przejść się kawałek dalej wzdłuż 
trzcin i omal nie zemdlałem, kiedy zaraz obok 
mnie usłyszałem potężny spław. 

Na początku sezonu PVA 
to świetne rozwiązanie

Nad jedną z 
podwarszawskich wód

Rzut w punkt

Od pewnego czasu skutecznie mi-
nimalizuję sprzęt, który w danej 
chwili pozwala mi na bardzo szyb-
kie łowienie. Co za tym idzie, mogę 

łowić częściej i poznawać wiele nowych miej-
scówek.
 

MINIMUM
Na swoje „szybkie strzały” zabieram wyłącz-
nie to, co jest potrzebne. Ograniczam się do 
bagażu „Scope”, który mieści nie tylko węd-
ki, ale i wszystkie niezbędne akcesoria. Do-
datkowo biorę tylko oddzielne wiaderko na 
przynęty oraz torbę na sprzęt filmowy, który 
jest ze mną na praktycznie każdym wypa-
dzie. Oczywiście, organizuję sobie też małą 
matę w taki sposób, abym mógł bez proble-
mu ją schować bądź przypiąć do reszty ba-
gażu. Chodzi o mobilność i skupienie się na 
rybach, które bardzo często mogą być tylko 
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Teraz już wiedziałem, gdzie są i postanowiłem 
je dopaść. Jednak tym razem całkowicie bez 
zanęty. Zrobiłem swoje ulubione PVA z dość 
konkretnym nadzieniem i wszystko poszło 
z jedną kulką na włosie do wody, jednak już 
w zupełnie inne miejsce. Nowo namierzone 
ryby nie zostały spłoszone dodatkową ilością 
pokarmu. Na branie czekałem około 10–15 
min, zaraz po zarzuceniu zestawu. Wynikiem 
tego była kilkunastokilogramowa ryba.
 

DZIKO
Podobne sytuacje miałem na wodach publicz-
nych – które jak doskonale wiemy – w większo-
ści nie obfitują w wielkie okazy ryb oraz nie wy-
stępuje ich tam zbyt wiele. Oczywiście, wszystko 
zależy od zbiornika, w którym łowimy, ale tutaj, 
na Mazowszu, niestety trudno o takie wody. 
Zdarzało mi się w przeszłości jeździć autobusem 
na ryby i ograniczać sprzęt do minimum. Mu-
szę powiedzieć, że kiedyś udawało mi się zabrać 
wszystko i nie były to łatwe wyprawy. Uwielbiam 
podchody na dzikich akwenach, gdyż wiem, 
jakim wynikiem mogą się zakończyć. Piękny 
stary karp z glinianki bądź miejskiego zgiełku. 
Tak właśnie łowiłem pamiętnego dla mnie wie-
czora. Na jednej z warszawskich wód udało mi 
się wyciągnąć jednego z największych karpio-
watych mieszkańców stolicy. Branie nastąpiło 
kilka godzin po położeniu zestawu, co poka-
zuje, jak istotne jest miejsce, w którym łowimy. 
Gdyby nie częste wypady i analiza wody z kilku 

składniki i nada im mocy. Na wodach, gdzie 
mam do czynienia z twardym dnem i czystą 
wodą, daję jej śladowe ilości, tak aby nie wybi-
jała się za mocno na tle całej reszty. Dno muli-
ste, bądź zarośnięte automatycznie powoduje, 
że dodaję więcej zalewy. Pamiętam cały czas, 
aby nie prze-
sadzić z ilością 
atraktorów, po-
nieważ wiosna 
potrafi być ka-
pryśna i nieraz 
zmniejsza tem-
peraturę wody 
o kilka stopni.

O tej porze roku brania 
mogą być delikatne

Wypracowany, 
komercyjny lustrzeń

stron, nie mielibyśmy wiedzy o tym 
miejscu. Jednak to wszystko dzięki 
temu, iż nad wodę zabraliśmy tylko 
łóżka, wędki i sam najpotrzebniejszy 
sprzęt. Nikt z nas nie nastawiał się 
na grube sypanie, wręcz przeciwnie. 
Mieliśmy ze sobą tylko tyle kulek, 
aby dosypać po jednym braniu na 
zestaw. Nie inaczej było z wędkami 
czy matą i podbierakiem. Za każ-
dym razem sprzęt ograniczyliśmy 
do minimum. Dlatego udało nam 
się być nad wodami, które mogliśmy 
analizować i w końcu wstrzelić się w 
dobry okres.
  

PVA
Nie najważniejsze, ale jakże ważne jest nęce-
nie, które pozwala dobrać się do nawet naj-
bardziej ostrożnych osobników. Na początek 
sezonu siatka bądź worek PVA jest wypełnia-
ny specjalną kombinacją. Zawsze zaczynam 
od drobnego pelletu, który szybko wabi, 
jednocześnie nie sycąc ryb. Do tego dodaję 
stick mix Citruz oraz powierzchniowy spod 
mix, aby pracował jeszcze lepiej w różnych 
partiach wody. Kulki kruszę na różne frak-
cje, tak aby po „rozdmuchaniu” przez drob-
nicę, te grubsze zostały w okolicy przynęty i 
dalej wabiły większe osobniki. W zależności 
od tego, na jakim podłożu łowię, odpowied-
nio dozuję zalewę, która połączy te wszystkie 

Mój wiosenny zestaw
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KROK PO KROKU: Wiosenna „kiełbaska”

Potrzebne materiały Pokruszone kulki, miks i pellet

1 2 3

Wszystko zmieszane z syropem Citruz

Gotową zanętę wkładam do tunelu Niewielką porcję upycham nabijakiem Zaciskam koniec siatki

Zawiązuję Odcinam siatkę tuż za węzłem... ...i „kiełbaski” są gotowe
 

4 5 6

7 8 9

SZYBKI STRZAŁ
To coś więcej niż standardowy stalking. To 
szukanie ryb wszędzie tam, gdzie wcześniej 
ich nie próbowaliście łowić. Zachęcam was 
do skonstruowania drugiego prostego pa-
kietu na szybkie wypady. Poświęćcie więcej 
czasu na rozpoznanie wody i skupcie się na 
łowieniu w niewielkim obszarze. Wszystko 
to zaowocuje wiedzą i znalezieniem ryb w 
miejscach, które wcześniej były z jakiegoś 
powodu niedostępne. W tym przypadku 
mogę śmiało użyć stwierdzenia, że obserwa-
cja zaoszczędzi wam spędzonych dni na tzw. 
blanku. Moje podróże po karpiowej mapie 
Polski często kończyły się zasiadkami w na-
prawdę dziwnych miejscach. Wyjmowałem 
ryby tam, gdzie się ich nie spodziewałem, ale 
tylko dlatego, że mogłem sobie pozwolić na 
dotarcie do nich. Wiecie, co jest najfajniejsze 
w takich szybkich sesjach? Nawet najmniej-
sza ryba w ten sposób wypracowana cieszy 
jak żadna inna. Uwierzcie mi. Zastanówcie 
się, jak możecie usprawnić swoje łowienie i 
zróbcie to! Nad dziką wodą
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Nowy trend w ofercie kulek: 
miękkie lub twarde

Skuteczny przepis na 
kulki szybkopracujące

Sposób na wzmocnienie 
twardości kulek

>
>

>
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arpiarze nie mają dzisiaj łatwego 
życia. Niemal każdy narzeka, że 
coraz trudniej wygospodarować 
mu większą ilość wolnego czasu 

na swoją pasję. Do tego dochodzi rosnąca 
presja na łowiskach i oczekiwanie na szyb-
kie sukcesy. To wszystko powoduje, że firmy 
produkujące przynęty robią co mogą, aby 
ułatwić życie karpiarzom. Dlatego co jakiś 
czas pojawiają się nowe pomysły na przynę-
ty karpiowe. 
Takim nowym trendem są kulki miękkie 
lub szybkopracujące, czyli takie, które po-
winny dość szybko rozpuścić się w wodzie. 
Na opakowaniach można już znaleźć opis 
jak twarda jest kulka.  To ciekawy pomysł, 
ponieważ można teoretycznie założyć, że 
przynęta, która szybko pracuje powinna 
równie szybko zwabić ryby w łowisko. To 
nie pierwsza próba upowszechnienia takie-
go rodzaju przynęt. W latach 90. ub. wieku 
pojawiły się kulki izotoniczne, które miały 
całkowicie rozpuszczać się w wodzie. Jest 
jednak kilka barier do pokonania przez taki 
rodzaj przynęt. Dla mnie takim najważniej-
szym kryterium, oprócz odpowiedniego 
składu mieszanki, jest temperatura wody. 
Uważam, że nie ma takiej kulki, która pra-
cowałaby w taki sam sposób od wiosny aż 
do późnej jesieni. Zeszłoroczne lato okaza-
ło się bardzo gorące, a woda w niektórych 
zbiornikach przekraczała 26ºC. Łowiłem na 
swoje sprawdzone przynęty, ale i mnie spo-
tkała przykra niespodzianka. Okazało się, że 
w tak ciepłej wodzie kulki nie wytrzymały 
nawet jednej nocy. Właściwie to nawet się 
ucieszyłem, bo oznaczało to, że kulki dobrze 
pracują. Jednak zaraz przyszła mi do głowy 
myśl, że kulki rozpuszczają się zbyt szybko i 
miks wzmaga poprawki, ale równie dobrze 
mogłem poprawić tylko kulki przynętowe. 
No cóż,  dylematów nie brakowało. 
Wysoka temperatura wody spowodowała, że 
miałem gotowy przepis na kulki szybkopra-
cujące. Zrobiłem więc analizę miksu, który 
sprawił mi taką niespodziankę. Był to miks 
na bazie drożdży i z dużą ilością białek mle-
ka, dlatego w wodzie o wysokiej temperatu-
rze rozpuszczał się tak dobrze.

Oto jego skład:
– Drożdże piwne – 20%
– Mąka kokosowa (grubsza frakcja) – 10%
– Mąka sojowa odtłuszczona – 10%
– Izolat sojowy – 10%
– Mąka kukurydziana – 10%
– Mleko w proszku –  10%
– Serwatka – 10%
– WPC 80 – 10%
– Mielone konopie – 10%

Postanowiłem sprawdzić doświadczalnie, jak 
długo moja kulka wytrzymuje w temperaturze 
ok. 25ºC. Okazało się, że trwało to zaledwie 
kilkanaście godzin. Niestety, warunki do-
świadczalne nie są dokładnym odzwierciedle-
niem tego, co dzieje się w wodzie, ponieważ 
w warunkach naturalnych występują prądy 
wodne lub jest dużo drobnicy czy raki, któ-
re potrafią oskubać każdą kulkę. Ale mimo 
wszystko daje to pewne wyobrażenie, co dzieje 
się z moją kulką. Skłoniło mnie to do zastano-
wienia się, jakie produkty wybrać do miksu, 
aby mieć większy wpływ na to, w jaki sposób 
będzie pracowała przynęta. Zacząłem więc 

wyszukiwać produkty, które spełniałyby kry-
terium szybkiego lub wolnego rozpuszczania 
się w wodzie. 
Okazało się to bardzo ciekawym doświadcze-
niem, bo dało mi całkiem nowe spojrzenie 
na składniki, których dotąd używałem. Mąka 
pszenna i żytnia zawierają najwięcej glutenu. Za-
warte w mące dwa podstawowe białka – gliadyna 
i glutenina – wchłaniają wodę, pęcznieją i stają 
się lepką, ciągliwą substancją. Ta elastyczna kle-
ista masa to właśnie gluten. Mąki te nie rozpusz-
czają się w wodzie, ale tworzą z nią zawiesinę. 
Natomiast takie mąki jak kukurydziana, ryżowa 
czy sojowa w ogóle nie zawierają glutenu. Rów-
nież skrobia nie rozpuszcza się w zimnej wodzie. 
Mączki rybne wstępnie strawione (pre digest) 
rozpuszczają się dobrze, niczym kawa instant. 
Inne już dużo gorzej. Proteiny mleczne, takie jak 
serwatka, czy mleko w proszku, rozpuszczają się 
dość dobrze. Charakterystyczna budowa czą-
steczek wody sprawia, że komponenty, jakich 
używamy, w niejednakowy sposób rozpuszczają 
się w wodzie. Niektóre z nich nie ulegają rozpa-

dowi na pojedyncze drobiny, 
ale tworzą w wodzie większe 
skupiska. W zależności od 
wielkości powstałych cząstek, 
ich mieszaniny z wodą mają 
różne nazwy: koloid (roztwór 
koloidalny) lub zawiesinę. 
Zdaję sobie sprawę z tego, 
że wyszukiwanie właści-
wości fizycznych różnych 
składników może być 
kłopotliwe. Nie da się do-
kładnie sprawdzić każdego 
składnika, w jaki sposób 
rozpuszcza się w wodzie. Jeszcze niewiele firm oznacza swoje produkty 

pod kątem miękkości (Hard, Soft)

Kulka oblepiona pastą

Ciasto do kulek szybkopracujących

Mączki rybne

Kulki szybkopracujące 
w przekroju

K
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Do tego dochodzi jeszcze obróbka termiczna 
przynęty, ponieważ temperatura jest jednym 
z czynników, który ma decydujący wpływ na 
późniejsze zachowanie się przynęty w wo-
dzie. Jednak tworząc przynęty domowym 
sposobem można się pokusić o eksperymen-
ty, które w produkcji przemysłowej są nie-
osiągalne, np. ze względu na koszty produkcji 
lub znikomej dostępności konkretnego pro-
duktu. Miękka czy twarda, wszystkie kulki 
wyglądają tak samo, więc żeby to sprawdzić 
trzeba ją po prostu zgnieść w palcach. Myślę, 
że dobrym przykładem miksu, który w za-
łożeniu ma szybko pracować jest miks Bird 
lub Seed. Nie ma chyba innej takiej grupy 
składników jak pokarmy dla ptaków, o któ-
rych śmiało można powiedzieć, że występu-
ją w każdej recepturze na kulki proteinowe. 
W połączeniu z proteinami mlecznymi i 
mączkami bez glutenu mogą stanowić punkt 
wyjściowy do dalszych eksperymentów. Na 
przykład, do wyrobienia ciasta można dodać 
tylko połowę jajek, a resztę uzupełnić wodą. 
Aby zwiększyć miękkość kulek, można je go-
tować bardzo krótko. 
Jeżeli mam już kulki, które zbyt szybko roz-
puszczają się w wodzie, bardzo pomocna bę-
dzie pasta, którą oblepiam kulkę. Ta dodat-
kowa warstwa pozwala wydłużyć pracę kulki 

w wodzie. Pastę można kupić gotową lub 
zabezpieczyć się i zamrozić trochę ciasta, z 
którego zostały zrobione kulki. Są jednak sy-
tuacje, kiedy potrzebuję wzmocnić twardość 
kulki. Najprostszym sposobem jest użycie 
albuminy. Najwygodniej jest uwzględnić al-
buminę już na początku tworzenia miksu. W 
zależności od oczekiwanej twardości i składu 
mieszanki jej dodatek powinien wahać się 
na poziomie 2–5%, a w skrajnych przypad-
kach nie przekraczać 10%. Nie jestem jednak 
zwolennikiem używania samej albuminy do 
wyrobu kulek. W swojej recepturze zawsze 
uwzględniam jajka lub stosuję oba te skład-
niki. Twarde kulki to również te, które wy-
suszymy na kamień. Tworząc przynęty do-
mowym sposobem większość z nas cały czas 
szuka swojej przynęty numer 1, która zapew-

ni dobre wyniki. Nic dziwnego, bo karpiowy 
rynek oferuje tyle składników i aromatów 
do produkcji kulek, że można nimi spokoj-
nie zapełnić encyklopedię. Gdybym chciał 
wypróbować wszystko, co mamy na rynku, 
chyba zabrakłoby mi życia. 
O sukcesach piszą chętnie wszyscy, ale wła-
sne pomysły na przynęty nie zawsze się 
sprawdzają. Bywają też dotkliwe porażki, bo 
kulka, która w założeniu miała być kilerem 
nie przyniosła  brania. Z eksperymentami 
bywa różnie. Nawet jeżeli są nieudane, za-
wsze warto było spróbować. 

Ziarna typy birdfood

Zdobycz na kulki szybkopracujące

Ziarna i mąki bez glutenu

Od lewej: rozpuszczona mąka pre 
digest, mleko w proszku, serwatka

Kulka szybkopracująca



KARPIE NA GIGANCIE
Rod Pod Territory Giant

Nasz gigant. Zaprojektowany tak aby sprostać największym zbiornikom śródlądowym. Bardzo stabilny, 
wyposażony w długie, regulowane elementy, pozwalające ustawić wędki wręcz w pozycji pionowej.  
Standardowo wyposażony w buzz bary mieszczące jednocześnie 4 wędki. Dedykowany do najwięk-
szych kołowrotków typu „Big Pit” i najtrudniejszych warunków jakie możemy napotkać nad wodą. 
W komplecie z pokrowcem. 

ROD POD TERRITORY GIANT
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siadki zużywam około 5 litrów robaków – oczywiście 
jest to zależne od intensywności żerowania karpi. Białe 
robaki trzeba wcześniej odpowiednio przygotować. 
Należy oczyścić je z trocin, najlepiej zrobić to przez sit-
ko. Następnie warto je przepłukać wodą i wysuszyć, ale 
nie jest to konieczne. Po oczyszczeniu zalewam robaki 
krill liquidem, zamykam szczelnie i wrzucam do zam-
rażarki. Tak przygotowane robaki będą jeszcze bardziej 
atrakcyjne dla karpi.

JAK ICH UŻYWAĆ?
Białe robaki można używać jako dodatek / uzupełnie-
nie do zanęty, bądź jako bazę zanęty. Sam zazwyczaj 
dodaję je do miksu zanętowego, w którym stanowią 
główny składnik. 

Białe robaki? Tak, ale nie na wszystkie wody
Skuteczność robaków zależna jest od ich ilości
Z czym łączyć białe robaki? Jest wiele opcji
Rapide System to pomysł na dalekie 
i celne rzuty

>
>

>
>

Karpie czasami żerują 
tuż przy brzegu

Uwielbiam 
szybkie zasiadki

Zestaw ze sztuczną 
kukurydzą

Zarówno mały pływak, 
jak i sztuczną kukurydzę 
można połączyć z robakami

Większość karpiarzy w naszym kraju lekceważy białe robaki – gdyby nie 
koledzy z Wielkiej Brytanii, nigdy nie powróciłbym do przynęty, której 
używałem, kiedy uczyłem się wędkować, czyli jakieś kilkanaście lat 
temu. Czy warto wracać do korzeni? Oczywiście, że tak! 

KIEDY WARTO ICH UŻYĆ?
Chcąc użyć robaków podczas sesji karpiowej, musimy wcześniej rozeznać 
się, czy warto zastosować tę przynętę na danym łowisku. Najważniejsze jest 
to, aby nie stosować robaków w łowiskach, gdzie jest duża populacja biało-
rybu bądź okoni, które uwielbiają tego typu przynęty. Jeżeli wiem, że łowisko 
nie obfituje w niechciane gatunki, a populacja karpi w znacznym stopniu do-
minuje w łowisku, to bez zastanowienia, na szybkich zasiadkach, sięgam po 
robaki. Używam ich zresztą przez cały sezon, uwielbiam je stosować podczas 
stalkingu i szybkich kilkugodzinnych wypadów nad wodę. Białe robaki naj-
lepiej sprawdzały mi się wczesną wiosną oraz późną jesienią – karpie wów-
czas gromadzą lub uzupełniają zapasy energii przed i po zimie.

ULUBIONE ROBAKI
Zawsze decyduję się na białe robaki – są bardzo atrak-
cyjnym pożywieniem dla karpi, który chętnie pobiera-
ją. Czerwone robaki bądź rosówki również są ciekawą 
opcją, ale podanie ich jako zanęty nie jest tak łatwe jak w 
przypadku białych robaków. Nigdy nie stosuję pinki – są 
one zdecydowanie za drobne dla karpi i zanim cyprinu-
sy dotrą do zanęty, zostanie ona zjedzona przez drobni-
cę. Oczywiście, szykując się na zasiadkę karpiową, war-
to kupić większą ilość robaków. Klasyczne pudełko na 
pewno nie wystarczy. Zazwyczaj podczas dobowej za-
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Skusił się na robaki

Miniswingery 
pokażą delikatne branie

Do tego typu mieszanki dodaję pokruszone kulki, najlepiej o aromacie 
rybnym, który idealnie się komponuje z robakami. Dodatkowo dodaję 
mączki krylowej bądź stick miksu wzbogaconego pelletami i wszystko 
dopalam mączką krylową. Taka bomba smakowo-zapachowa w połą-
czeniu z naturalnym pokarmem, czyli robakami, na pewno zadziała na 
zmysły karpi. Robaki podaję rakietą zanętową w taki sposób, aby były 
rozproszone w jak najmniejszym obszarze (użycie klipsa jest więc ko-
nieczne). Dzięki temu, że nęcę dokładnie centralny obszar łowiska, będę 
mógł podać skrajnie zestawy. Całe zamieszanie drobnicy i niewielkich 
karpi skupi się na dużej dawce zanęty i robakach, a duże osobniki zwa-
bione skupiskiem drobnicy w łowisku oraz aromatem, będą krążyły w 
okolicach nęconego obszaru szukając pożywienia, o które nie będą mu-
siały rywalizować. Musimy tak umieścić zestawy, aby właśnie te ostroż-
ne osobniki natknęły się na zestawy.

CZY TYLKO JAKO PRZYNĘTA?
Oczywiście białe robaki stosuję zarówno jako zanętę, jak i przynę-
tę. To, jak podamy je na zestawie końcowym, ograniczone jest tylko 
przez naszą wyobraźnię. Zazwyczaj zakładam je na dwa sposoby. 
Pierwszą opcją jest podanie ich razem ze sztuczną kukurydzą, wte-

Warto mieć kilka 
przyponów w zapasieUżywam miękkiej 

plecionki

Ulubione haki 
do łowienia na robaki
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dy zakładam 2–3 robaki na baitfloss, który później dowiązuję 
do pętelki włosa. Ciekawym patentem jest założenie robaków 
na feederowy haczyk, który później należy wbić w kukurydzę 
– jest to bardzo praktyczny i wygodny w użyciu patent. Dru-
gi wariant to założenie pęczka robaków na specjalny Maggot 
Clip, który pozwala szybko je założyć na zestaw. Duży pęczek 
robaków jest bardzo atrakcyjną przynętą dla karpi, a jeżeli 
wybierzemy największy model klipsa i zrobimy obfity pęczek 
na włosie to dodatkowo będzie on działał w pewnym stopniu 
selektywnie. Stosując robaki jako przynętę zawsze używam 
delikatne przypony na bazie miękkiej plecionki Reflex Camo 
15 lb. Pozwala ona na naturalne zachowanie się przynęty na 
dnie. Haczyk również ma znaczenie, do tej taktyki idealnie 
spisuje się model Wide Gape Straight rozmiar 6 lub 5. Nie sto-
suję długich przyponów, zazwyczaj 10–15 cm. Karp zaraz po 
zassaniu przynęty musi się zaciąć. Z pewnością karpie o wiele 
pewniej pobierają naturalne robaki, więc nie trzeba się oba-
wiać, że przypon jest zbyt krótki. W szybkim samozacięciu 
pomoże również system drop off (w moich wcześniejszych 
artykułach mogliście się dowiedzieć, dlaczego ciężarki inline 
lepiej zacinają karpie).

RAPIDE „MAGGOT” SYSTEM
Robaki podaję również w systemach PVA, najłatwiej umieścić 
je w standardowej siateczce PVA, lecz użycie jej nie pozwoli 
oddać dalekiego rzutu, co w znacznym stopniu nas ogranicza. 
Dlaczego najczęściej używam systemu Rapide? Odpowiedź jest 
prosta. Stosując woreczki mogę oddać daleki i celny rzut, a za-
wartość woreczka może być dowolna. Stosując robaki, zawsze 
sięgam po tego typu woreczki PVA. Najpierw wsypuję niewielką 
ilość mączki krylowej (stosując siateczkę PVA nie bylibyśmy w 
stanie zaaplikować sypkiej mączki). Następnie umieszczam ze-
staw w środku i przebijam grot haczyka przez woreczek tak, aby 
znajdował się na zewnątrz woreczka, w przeciwnym wypadku 
znajdujące się w środku robaki mogłyby się nabić na grot haka. 
Kolejno uzupełniam woreczek robakami, dodatkowo można 
dopalić wszystko płynnym liquidem. Całą zawartość mocno 
ściskam i formuję aerodynamiczny woreczek PVA poprzez za-
gięcie odstających rogów. Tak przygotowane PVA umieszczam 
jako skrajne zestawy w łowisku, starając się umieścić je 2–3 m 
od intensywnie zanęconego obszaru. 

KROK PO KROKU: 

Napełnianie 
systemu 
Rapide

Wsyp niewielką ilość mączki z kryla

1

2

3

Umieść zestaw w systemie

Wsyp robaki

Na zdjęciu powyżej – Pamiętaj, aby 
worek PVA przebić grotem haczyka

Na zdjęciu obok – System Rapide 
gotowy do zarzucenia

Zagnij rogi

Mocno ubij i zakręć

4

5

6
7

Mobilność nad 
wodą to podstawa
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TU KOŃCZY 
SIĘ FINEZJA 

TEKST I FOTO: TOMASZ WASILEWSKI

Delikatny sprzęt często jest 
powodem tracenia ryb
W „krzakach” nie ma miejsca na 
finezję

Banan czy Long Shank?   

Sposoby na „trudne” karpie

Co jest istotne podczas 
holowania z pontonu?



Do napisania tego tekstu skłoniły 
mnie zewsząd docierające historie o 
wielkich, niewyciągniętych rybach, 
bo jak wszystkim wiadomo najwięk-

sze są zawsze te… nie wyciągnięte. Ryby, które 
nas pokonały, w naszej wyobraźni rosną do gi-
gantycznych rozmiarów, a głowy rozpamiętują 
to, nie mogąc o tym zapomnieć. Ja też nie lubię 
tracić ryb. Szczególnie tych, których nie wi-
działem, i które straciłem na własne życzenie. 
Tak, dobrze przeczytaliście: na własne życzenie, 
bo uważam, że właśnie tak tracimy większość 
ryb. Bo nie chciało się wsiąść do pontonu, bo 
na początku nie wydawał się taki duży, bo za 
szybko chciałem go zobaczyć albo podebrać, 
bo nie dostosowałem sprzętu do warunków, w 
których łowiłem. Ostatni powód jest chyba naj-
gorszy i w czasach, kiedy półki sklepowe ugina-
ją się od dobrej jakości materiałów karpiowych, 
powinien być tak naprawdę niewybaczalny. 

tyczkę, zwyczajnie ją rwałem, bo szkoda 
było czasu na hol, który najprawdopodob-
niej i tak by się skończył zerwaniem. Zim-
na kalkulacja wygrywała. Zresztą wszyscy, 
którzy trochę liznęli wyczynowego łowienia 
wiedzą o czym mówię. 
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Od wielu lat sprzęt, którego używam jest, 
po pierwsze, dostosowany do warunków, w 
których łowię, a po drugie do moich prefe-
rencji. Musi być również praktyczny i nieza-
wodny, a kwestia finezji jest dla mnie dru-
gorzędna. Przez wiele lat łowiłem innymi 
metodami, w których delikatny sprzęt i fi-
nezja decydowały o sukcesie. Efektem były z 
reguły małe i średnie ryby, łowione bardziej 
sportowymi metodami niż łowienie karpi. 
Jeżeli na zawodach trafiałem dużą rybę na 

Czasami przy wywózce się plącze,
 ale bez 30 m grubej linki mono 
nie wyjąłbym wielu pięknych ryb

30 lb to rozsądne minimum

Ponad 25 kg karp wyjechał 
z miejsca pełnego zaczepów

Hak typu banan, bardzo 
chwytny i trudny do wyplucia, 
ale nie używam go w ekstremalnie 
trudnych warunkach

Delikatny sprzęt często jest 
powodem tracenia ryb
W „krzakach” nie ma miejsca na 
finezję

Banan czy Long Shank?   

Sposoby na „trudne” karpie

Co jest istotne podczas 
holowania z pontonu?



Polskie 21 kg wyciągnięte po 
długim holu w zielsku i trzcinach
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Z karpiami sprawa wygląda trochę inaczej – 
nikt o zdrowych zmysłach nie chce zrywać ryb, 
na które czeka się czasem latami. Łowimy zbyt 
mało ryb, żeby je rwać, na dodatek na własne 
życzenie. Dla mnie łowienie karpi sprowadza 
się do kilku etapów. Każdy jest bardzo istotny 
i jeżeli chcecie regularnie odnosić sukcesy, nie 
może zabraknąć żadnego z nich. Po pierwsze 
wytropić. Po drugie oszukać, czytaj: doprowa-
dzić do tego, że ryba połknie przynętę i nie zdo-
ła wypluć haka. Po trzecie skutecznie – w miarę 
możliwości szybko i bezpiecznie wyholować. 
Jeżeli polujesz na rybę ze swoich snów to mu-
sisz mieć czym ją wyholować. Nie mam tu 
na myśli supermocnego wędziska o krzywej 
ugięcia 3,5 lb, ale wszystkie najdrobniejsze 
elementy, które mają bezpośredni kontakt z 
podwodnym światem. To od nich tak napraw-
dę – poza naszymi umiejętnościami – zależy, czy 
wyholujemy karpia, czy stworzymy kolejną hi-
storię o rybie, która nie dała się zatrzymać. 
Przez wiele lat karpiowym standardem były dla 
mnie żyłka 0,30–0,35 mm w połączeniu z przy-
ponem o wytrzymałości 15–25 lb. W czystych, 
pozbawionych zaczepów łowiskach z reguły to 
wystarczało. Po pierwsze, zmieniły się jednak 
miejsca, w których łowię, po drugie mam wra-
żenie, że zmieniły się również czasy i karpie. W 
wyniku dużej konkurencji nad wodami, ryby 
siedzą w największych „krzakach”. Można je tam 

skutecznie łowić, ale jest jedno „ale”: musicie za-
pomnieć o finezji. Tak naprawdę moja pierwsza 
wizyta nad kultowym jeziorem Rainbow otwo-
rzyła mi oczy w tej kwestii. Spotkałem tam wielu 
znanych angielskich karpiarzy, którzy łowili na 
sprzęt, w moim odczuciu, nadający się bardziej 
do łowienia sumów niż karpi. Grube jak powróz 
plecionki, strzałówki mono jak linka do wie-
szania prania i grube jak gwóźdź haki. Nijak się 
to miało do obrazu angielskiego karpiarza, jaki 
miałem w głowie. Oczywiście, że jeżeli sytuacja 

Jak myślicie, gdzie zaraz 
po braniu wjedzie karp?

Tonąca plecionka 30 lb 
i bezrdzeniowy leader do 
łowienia w trudnych warunkach



wiązania przyponu. Gdyby nie to, 
używałbym jeszcze grubszych. 
Wielokrotnie, podczas ekstre-
malnych holi i wyciąganiu karpia 
z kolejnego drzewa, dziękowałem 
w myślach, że mam na przyponie 
materiał, który na początku wy-
dawał się przesadnie gruby i zbyt 
mocny. Tak naprawdę nie zauwa-
żyłem, żeby grubość materiału 
użytego na przyponie, wpływała 
na liczbę brań, a dodatkowe parę 
kilogramów wytrzymałości może 
uratować nam rybę. Uwielbiam 
łowić na małe przynęty, ale z 
cienkich plecionek i żyłek karpie 
wyleczyły mnie już dawno temu. 
Oczywiście, nie mam na myśli 
łowienia w krystalicznie czystej 
wodzie, tak płytko, że karp boi 
się własnego cienia, ale w ekstre-
malnych warunkach. Cienki flu-
orocarbon i plecionki o wytrzy-
małości 15–25 lb zostawiam na 
łowiska pozbawione zaczepów i 
górek z koloniami racicznicy. Dla 
mnie doprowadzenie do brania 
jest bardzo ważne, ale mam świa-

domość, że jest to dopiero pierwszy krok. 
Drugim, nie mniej istotnym, jest wyholowanie 
ryby i od samego początku do końca przemyśla-
ne działanie, zarówno w kwestii użytego sprzętu, 
jak i pomysłu na hol. 
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tego wymaga, łowię na cieniutki fluorocarbon i 
12-mm pływaczka, ale od momentu, w którym 
dostosowałem sprzęt do warunków, tracę na-
prawdę niewiele ryb. Dotarliśmy do meritum. 
Pokażę wam, jak wyglądają zestawy i jakiego 
sprzętu używam w trudnych warunkach. Za-
cznę od pierwszego elementu, haczyka. Ulu-
bionym modelem jest hak typu banan. Jest on 
trudny do wyplucia i na ten model haczyka z 
reguły mam więcej brań. Wiążę z niego i mięk-
kiej tonącej plecionki przypon typu BlowBack, 
który dla mnie jest prawdziwym kilerem. Wy-
trzymałość nie jest natomiast jego najsilniejszą 
stroną. Co prawda złowiłem na niego wielkie 
karpie, ale nie w bardzo trudnych miejsców-
kach. Doskonale zapina ryby, natomiast uży-
wam go raczej w łowiskach, w których nie 
muszę holować karpi na siłę. Jeżeli w łowisku 
występuje dużo miękkiego zielska, przy umie-
jętnym holu z pontonu, nie darciu ryby na siłę, 
spokojnie daje radę. Natomiast jeżeli łowię w 
podwodnym lesie pośród zwalonych drzew, 
pozostałości po pomostach i innych twardych 

zaczepach, używam innych haków. Tym do 
zadań specjalnych jest klasyczny prosty haczyk 
typu Long Shank z grubego solidnego drutu. 
W zależności od wielkości przynęty używam 
numeru 2 albo 4. W przypadku poprawnie 
zawiązanego przyponu trzymają naprawdę 
dobrze i nie mam potrzeby używania więk-
szych rozmiarów. Jeżeli włos jest wystarcza-
jąco długi, hak zapina się w dolnej wardze i 
siedzi tam na tyle mocno, że holując można 
sobie na wiele pozwolić. Kolejnym elemen-
tem, którego wytrzymałość będzie poddana 
poważnej próbie, zarówno na zerwanie, jak 
i przetarcie, jest plecionka, z której wiążę 
przypony. Jeżeli chodzi o miękkie materiały, 
to nie schodzę poniżej 30 lb, a nierzadko się-
gam po 45 lb. Natomiast w przypadku wiąza-
nia sztywnych przyponów, często używam tej 
samej linki mono, z której wiążę strzałówkę. 
Standardem jest średnica 0,60 mm i wytrzy-
małość około 50 lb. Tak naprawdę jedyne, co 
mnie ogranicza, to dwukrotne przełożenie 
grubej linki przez oczko w haczyku podczas 

Materiały, których 
używam w kołkach

Kolejny koń wyjęty z miejsca, w którym 
standardowy sprzęt na pewno nie dałby rady

Jeżeli łowię na plecionki, zawsze mam 
30 m strzałówki z grubej linki mono

Dzięki niej udało mi się wyholować 
piękne karpie z ich domów
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Jeżeli łowię w twardych zaczepach, linką głów-
ną jest plecionka i łączę ją z około 30 m odcin-
kiem strzałówki z grubej, odpornej na przetar-
cia linki mono. Dzięki plecionce mam lepszą 
sygnalizację brań, jest ona bardziej odporna 
na przetarcia, unosi się w toni i nie łapie tylu 
zaczepów jak w przypadku żyłki. Właściwy hol 
odbywa się na grubej strzałówce, po napłynię-
ciu na rybę. Gruba linka doskonale amortyzuje 
ataki karpia i w przeciwieństwie do plecionki, 
co jest bardzo ważne, nie klinuje się w kołkach 
i leżących pod wodą drzewach. Jeżeli łowię w 
zbiornikach z dużą ilością miękkiego zielska, 
wolę mieć na szpulach grubą żyłkę mono, no, 
chyba że duża odległość wymusza zastosowa-
nie plecionki. Natomiast na normalnych od-
ległościach 120–150 m używam żyłki, z której 
łatwiej się strzepuje zielsko i glony w czasie 
holu. Płynąc po karpia nie muszę walczyć z zie-
leniną, która klinuje się w przelotkach. Moim 
standardem jest średnica 0,40 mm i do tego co 
najmniej kilkanaście metrów strzałówki mono 
o średnicy 0,60 mm. Strzałówki może być tro-
chę mniej niż w przypadku łowienia w kołkach. 
Hol odbywa się z reguły na krótszej lince, nie ma 
historii jak w kołkach, że ryba przepływa pod 
kilkoma drzewami i trzeba szukać linki, potem 
ją ciąć i dowiązywać. 
Przy okazji napiszę dwa słowa o holowaniu z 
pontonu w trudnych warunkach, często w nocy 
i przy wietrze. Po pierwsze, zorganizujcie sobie 
przyrządy do odczepiania linki z zaczepów i 
wrzućcie je do pontonu albo łódki, żeby w razie 
czego mieć je pod ręką. Po drugie, pamiętajcie 
o swoim bezpieczeństwie i jeżeli sytuacja tego 

wymaga, płyńcie we dwie osoby. W trudnych 
warunkach każda ręka może się przydać. Czy 
to do odhaczania karpia z zaczepów, czy do 
utrzymywania pontonu we właściwym miej-
scu, żeby wiatr nie odsuwał was od ryby, czy 
w końcu do podebrania ryby. Z reguły sam 
pływam po ryby, ale jeżeli sytuacja tego wyma-
ga, to nie kozaczę i proszę o pomoc kolegę, z 
którym łowię. Jak wcześniej pisałem, najważ-
niejszą cechą mojego sprzętu jest jego funkcjo-
nalność. Od kilku lat do holowania ze środków 
pływających używam krótszych wędzisk 10-, 
maksymalnie 11-stopowych. Wolę holować 

„dziesiątkami”, ale czasami warunki na brzegu 
wymuszają zastosowanie dłuższych. Do holu z 
pontonu używam raczej miękkich kijów, które 
wybaczają błędy i na krótkiej lince nie spinam 
ryb. Wracając do wielkich, niewyciągniętych 
ryb, to uważam, że tak naprawdę wiele z nich 
można było wyciągnąć. Mało tego, duża część 
wcale nie była aż taka wielka, jak nam się wy-
dawało. Waleczna dwunastka w kołkach potrafi 
zdemolować sprzęt, szczególnie ten nieprzysto-
sowany do warunków, w których łowimy. W 
wielu przypadkach, tak naprawdę, pokonali-
śmy się sami, na własne życzenie. 

Nie próbujecie łowić w takich miejscach 
bez strzałówki mono, minimum 0,60 mm

Przypon na wielkie karpie 
w trudnych miejscówkach

Waleczny pełnołuski fighter wydarty 
z kilku leżących w wodzie sosen

www.dam.de

MAD® TOUCHDOWN RIGS 
Najnowsze modele gotowych do użycia przyponów karpiowych ze zna-
komitej jakości hakami MAD oraz innymi akcesoriami MAD. Cechą 
wyróżniającą przyponów jest to, że każda ich gumowa część jest 
dodakowo obciążona wolframem, co sprawia, że zestawy te dobrze 
i pewnie trzymają się dna i są praktycznie nie wykrywane przez 
podejrzliwe karpie. Z tymi przyponami zaczniesz łowić więcej.
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PROSTO,CZYLISKUTECZNIEJAK DOBRAĆ PRZYPON 
W ZALEŻNOŚCI  OD DNA

CO ROBIĆ,  ABY PODCZAS RZUTU
ZESTAW SIĘ NIE PLĄTAŁ 

BLOW BACK RIG DO KULEK 
TONĄCYCH –  JAK GO WYKONAĆ 

POZNAJ STRATEGIĘ NĘCENIA 
I  ŁOWIENIA INNĄ NIŻ  WSZYSTKIE 

Tekst/foto:
Monika Lechowska-Bacia
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Prosty przypon, mała kulka 
i świetna ryba

Przypon z fluorocarbonu

Im mniej kombinacji, tym 
większa skuteczność

Co roku – chociażby na targach wędkarskich – możemy zna-
leźć mnóstwo nowości, które mają za zadanie ułatwić nam 
wędkowanie, a co za tym idzie, złowienie karpia. Tylko czy 
te wszystkie nowe gadżety, coraz bardziej przekombinowane 
przypony, na pewno sprawią, że będziemy skuteczniejsi? 

PROSTOTA PRZYPONU
Przypon karpiowy odgrywa bardzo istotną rolę podczas 
łowienia karpi. Na jego końcowy element, czyli włos, któ-
ry może być także zastąpiony wkrętką, oczkiem z gumką 
lub pętlą ląduje kulka proteinowa. W dużej mierze to od 
jego konstrukcji zależy, czy kulka zostanie dobrze zassana, 
a hak wbije się właściwie, czyli w dolną wargę. Uwielbiam 
śledzić, szczególnie w wydaniu angielskim, różnego rodza-
ju nowości, ale zawsze staram się wszystko upraszczać i tak 
skonstruować zestaw końcowy, żeby spełniał swoje zadanie 
w warunkach, w których przyjdzie mi łowić. Modyfikacja 
wiąże się zazwyczaj ze zmianą jakiegoś detalu, np. łowiąc 
późną jesienią, w wodzie poniżej 8°C odchudziłam zestaw 
końcowy, zmniejszając hak i pozbywając się rurki termo-
kurczliwej, która pełniła rolę pozycjonera. Przy zastosowa-
niu mniejszej przynęty, ryby zapinały się pewniej, co przy-
niosło nawet kilka pięknych późnojesiennych amurów.
Niejednokrotnie pytacie mnie, jaki przypon sprawdza mi 
się najlepiej podczas łowienia karpi i amurów? Rodzaj 
użytego przyponu w głównej mierze zależny jest przede 
wszystkim od rodzaju dna, na którym wyląduje. W przy-
padku miękkiego, mulistego podłoża lub miejsca z pod-
wodną roślinnością, przypon wykonuję dłuższy, najczęściej 
z miękkiej plecionki, a na włosie ląduje kulka pływająca, 
zbalansowana lub tzw. bałwanek. Dodatkowo, na hak wę-
druje pianka rozpuszczalna. Po jej rozpuszczeniu 
kulka łagodnie ułoży się na miękkim podłożu. 
Takie połączenie sprawi, że prezentacja zestawu 
będzie taka jak sobie wcześniej założyłam, czyli 
nie zakopie się głęboko w mule. W przypadku 
twardego dna, rodzaj plecionki przyponowej nie 
ma już tak dużego znaczenia i jest bardziej zależny 
od przynęty, którą zamierzam założyć. Drugim, 
istotnym warunkiem, który sprawia, że z klasycz-
nego miękkiego przyponu przechodzę na przypo-
ny sztywne lub łamane jest łowienie z rzutu. 

Na sukces wpływ ma także 
każdy element zestawu

PROSTO,CZYLISKUTECZNIE
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Każdy z nas wie, że nie ma niczego gorsze-
go niż umieszczenie poplątanego zestawu i 
bezsensowne oczekiwanie godzinami, a na-
wet dniami na branie. Wtedy możemy liczyć 
tylko na cud, a jak dobrze wiemy, one się nie 
zdarzają. Takie przypadki poplątania mają 
niestety miejsce, szczególnie podczas łowie-
nia na bardzo dużych odległościach. Łowiąc 
blisko brzegu, możemy, bez względu na uży-
ty rodzaj plecionki przyponowej, uniknąć 
poplątania, stosując siatki lub worki PVA. 
Problem pojawia się, kiedy musimy posłać 
zestaw na odległość powyżej 120–130 me-
trów. Kiełbaska PVA stawia duży opór, szcze-
gólnie kiedy wiatr wieje nam w twarz i ciężko 
osiągnąć założoną wcześniej odległość. W 
tej sytuacji z pomocą przyjdą nam różnego 
rodzaju sztywne materiały. Mój ulubiony 
zestaw do łowienia z rzutu to  wersja przy-
ponu Trigger Rig. Wykonuję go z plecionki 
w otulinie, którą ściągam w końcowym od-
cinku, tworząc tzw. łamańca. Kulka umiesz-
czana jest na gumce lub specjalnej plecionce 
dowiązanej do oczka, którą można przypalić 
zapalniczką. Taki sposób prezentacji przynę-
ty sprawdza się szczególnie podczas łowienia 
na przynęty pływające. Karpie zapinają się 
naprawdę bardzo pewnie, a niezbyt duża od-

ległość kulki od włosa zapobiega jego oplą-
taniu, chociażby o grot haka podczas rzutu. 
Gotowy przypon dodatkowo usztywniam, 
umieszczając go w pobliżu pary. Najłatwiej 
uczynić to podczas gotowania wody w czaj-
niku. Bardzo dobrze sprawdzają się także 
przypony z fluorocarbonu. Żeby przynęta 
prezentowała się bardziej naturalnie, mo-

Rollery robią okrągłe kulki

Czasami warto 
obskubać twardą 
kulkę

Mały dumbells 
doskonale balansuje 
kulkę tonącą

Amator #Ananasa NLT
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żemy dowiązać węzłem Albright końcowy odcinek z miękkiej 
plecionki i właśnie do tego miękkiego odcinka dowiązać hak, 
węzłem bez węzła. Zawsze kieruję się zasadą: im mniej węzłów i 
połączeń, tym większa wytrzymałość, a co za tym idzie, większa 
pewność podczas holu. 
Kolejnym z prostych przyponów, które świetnie zapinają karpie 
jest typowy Blowback Rig. Idealnie sprawdza się podczas ło-
wienia na kulki tonące. Jest także bardzo prosty do wykonania. 
Różni się on od klasycznego przyponu tym, że włos dowiązany 
jest do pierścienia nałożonego na hak, w okolicy jego kolanka. 
Taka konstrukcja sprawia, że przynęta idealnie prezentuje się na 
dnie, a po jej zassaniu karp, poprzez przesuwający się pierścień, 
trudniej wypluwa hak.
Reasumując, przypony, których używam, można policzyć na 
palcach obu rąk. Nie lubię kombinować. Obserwuję i patrzę, jak 
zapinają się ryby i w momencie, kiedy pojawiają się spinki, sta-
ram się reagować i znaleźć przyczynę. Wtedy kończy się zazwy-
czaj na drobnej modyfikacji długości włosa, wielkości przynęty 
czy wielkości haka i wszystko wraca do normy.

Pop-up na Ronnie Rigu

Trigger Rig z 
„rozciąganym” 
włosem

PROSTOTA WYBORU
Wybór miejsca nigdy nie należy do prostych, a wiemy 
jak istotną rolę odgrywa w powodzeniu karpiowej wy-
prawy. Wiem, że napisano już setki artykułów i książek o 
tym, jak powinna wyglądać karpiowa miejscówka i wiem 
także, ile razy takie książkowe miejsce potrafiło nas za-
wieść. Większość karpiarzy wciąż szuka tego samego. Są 
to miejsca pozbawione roślinności, podwodnych górek, 
a przede wszystkim stara się łowić tam, gdzie były już 
łowione karpie. Wiem, że w wielu przypadkach da nam 
to zakładany efekt, ale co, jeśli będzie odwrotnie? Prze-
glądając karpiowe fora, możemy przeczytać o najlep-
szych miejscówkach na poszczególnych zbiornikach. 
Wielu karpiarzy w obecnych czasach zamiast wybierać 
miejsce nad wodą, szuka go w Internecie. Niestety, ale 
tak teraz wygląda karpiowa rzeczywistość, szczególnie 
u młodych ludzi. Każdy chciałby złowić karpia w jak 
najprostszy sposób. Niestety, jak czytam wszystkie te 
zapytania, to wydaje mi się, że mnie cieszą zupełnie 
inne kwestie. Czy w tym naszym hobby nie powinno 
być najpiękniejsze to, że zanim złowimy karpia musi-
my dobrze poznać miejsce, przemyśleć strategię nę-
cenia i taktykę łowienia? Polecam rozwiązanie, które 

sama stosuję. Na dużych wodach PZW, zanim przystąpię do łowienia, ob-
serwuję wodę. Zawsze będę powtarzała, że karpie należy łowić tam, gdzie 
są i przebywają. Przyjeżdżam nad zbiornik, spaceruję i staram się go jak 
najlepiej poznać. Później przenoszę się na środek pływający i wielokrotnie 
opływam go, jak najbardziej zawężając obszar wody, który jest dla mnie naj-
bardziej interesujący. Podobnie jest na wodach komercyjnych, gdzie najlep-
sze efekty osiągam, łowiąc inaczej niż wszyscy. 
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Pamiętajmy, w większości zasiadek karpiowych proste rozwiązania 
przyniosą nam zamierzony efekt. W momencie, kiedy karpie nie chcą 
współpracować, musimy zrobić coś inaczej, by je przechytrzyć. Warto 
wtedy kombinować, ale uważajcie, żeby nie przekombinować, bo wtedy 
uzyskacie efekt zgoła odmienny od zamierzonego.
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Wczesnowiosenny lampas 
złowiony na małego popka

Obserwacja wody 
to podstawa
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STWORZONE, PRZETESTOWANE I POLECANE PRZEZ TEAM DRAGON

ZANĘTY

Zanęty MegaBAITS Method Feeder to sześć 
różnych kompozycji przystosowanych do ło-
wienia z koszyczkiem zanętowym. Dostępne 
są w opakowaniach 3 kg o aromatach: tru-
skawka & ryba, miód & orzech, marcepan, 
halibut, scopex, wanilia & kokos.

TRUSKAWKA-RYBA

WANILIA-KOKOS

MIÓD-ORZECH

SCOPEX

Brałam udział w powstaniu tych zanęt od samego początku, a na większość finalnych receptur miałam decy-
dujący wpływ. Testy w sezonie 2016 wypadły świetnie i dziś wielu wędkarzy może wypróbować moje pomysły.

Moim zadaniem było sprawdzenie tych zanęt w metodzie, na różnych łowiskach i przy różnych temperaturach wody. Od wiosny do jesie-
ni pracowały w bardzo różnych warunkach i… po prostu zadziałały! W sezonie 2017 będą już moją podstawą do mieszanek na zawody.

Patrycja Tykwinska, TEAM MegaBAITS

Szymon Ciach, TEAM MegaBAITS

BAITS Method FEEDERTutaj nie mamy możliwości, jak na otwartych wodach, na długotermi-
nową obserwację, pływanie, zaglądanie pod taflę wody. Powiem wam, 
że pierwszy krok po przyjeździe nad nową wodę przeznaczam na re-
laks, łyk gorącej kawy i tzw. pierwsze spojrzenie na wodę. Czasami, za-
nim rozłożę wędki, potrafię tak siedzieć i wypatrywać spławów, oznak 
żerowania karpi nawet przez kilka godzin. To właśnie ten czas sprawił, 
że wielokrotnie miejsca wytypowane bez pływania po wodzie dawały 
mi najlepsze efekty.

PROSTOTA KULKI
Jaką kulkę założyć na daną wodę? Takie pytanie słyszę praktycznie każ-
dego dnia i co najlepsze, jest na to jedna prawidłowa i jakże banalna 
odpowiedź – okrągłą. Odpowiem od razu, dlaczego kulka proteinowa 
jest okrągła, nie dlatego, że karpie lubią jeść okrągłe, wysokobiałkowe 
kuleczki. Po prostu dzięki rollerom najłatwiej jest wykonać przynętę 
właśnie o takim kształcie. Produkcja przynęty o różnorodnym, niere-
gularnym, a co za tym idzie bardziej naturalnym pokarmie, byłaby w 
praktyce bardzo utrudniona. Dlatego łowiąc na dużych zbiornikach 
PZW, bardzo często lubię obskrobać mocno wysuszoną kulkę po to, by 
nadać jej bardziej naturalnego kształtu. Taki zabieg sprawia, że kulka 
będzie także lepiej pracowała po wpadnięciu do wody.
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M A J Ó W K O W Y

D Y L E M AT

C Z Y  W  M A J Ó W K Ę  W A R T O
J E C H A Ć  N A  K A R P I E ?

G D Z I E  N A J L E P I E J  P O Ł O Ż Y Ć 
Z E S T A W Y ?

P R O B L E M  T A R Ł A  B I A Ł Y C H  R Y B 
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J „Czarnuch” z głębokiego jeziora

Majówkowy zestaw PVA 
Crushed razem z materiałami  
rozpuszczalnymi

ak co roku, zadaję sobie w kwiet-
niu pytanie: jechać, czy nie je-
chać na karpie w pierwszomajo-
wy weekend? Mam bowiem co 

do tego bardzo mieszane uczucia. Z jednej 
strony chciałoby się posiedzieć i odpocząć, 
a z drugiej, czy nie lepiej ten czas poświęcić 
rodzinie? 
Dylemat jest zawsze, bo szczerze mówiąc, nie 
jest to najlepszy okres na karpie. Wielokrotnie 
trafiałem na tarło płoci, co niweczyło plany na 
dobre połowy, zaś z drugiej strony duża liczba 
wędkarzy nad wodami. Dotyczy to zarówno 
ogólnodostępnych wód, gdzie rozpoczyna się 
sezon na szczupaka, ale i łowisk komercyj-
nych. W tych drugich musimy zarezerwować 
stanowisko nawet rok wcześniej, każde miej-
sce jest zajęte, więc i komfortu nad wodą nie 
będzie. Po prostu zaliczam się do tych, którzy 
nad wodą nie lubią tłoku i hałasu. Wolę zaszyć 
się gdzieś głęboko w krzakach nad leśnym je-
ziorem, gdzie będę mógł po prostu odpocząć. 
Jak dla mnie, ta wczesnomajowa zasiadka, je-
śli ma się odbyć, to tylko z dala od brzegów 
zadeptanych przez wędkarzy. W przeciwnym 
razie wolę zrezygnować.
 

TAJEMNICZE JEZIORA
Kiedy będziecie czytać ten tekst pewnie będę 
już siedział nad leśnym jeziorem, gdzie spotkam 
tylko karpie i wilki w lesie. Jeziora, które zasłu-
gują na majową zasiadkę to te płytsze. Z pewno-
ścią wybiorę jedną z zatok, gdzie w tym okresie 
będą się grupować karpie. W zasadzie na tego 
typu jeziorach polodowcowych najtrudniejsza 
jest lokalizacja. Dobrze pamiętam, jak karpie 
unikały moich zatok, które wybierałem. Kiedyś 
usiadłem z jednej strony jeziora nad naprawdę 
płytką i ciekawą zatoką. Było to miejsce nasło-
necznione, pełne roślinności i zaczepów. Ryb 
jednak tam nie było. Po dwóch dniach bez oznak 
jakiegokolwiek życia ruszyłem w poszukiwaniu 
moich karpiowych cwaniaków. Już na pontonie 
usłyszałem dziwny chlupot dobiegający z dru-

Podczas połowów pierwszych karpi 
w sezonie hole cieszą podwójnie

giej strony jeziora, również 
z zatoki. Podpłynąłem bliżej 
i okazało się, że one tam są. 
Mało tego, były tam chyba 
wszystkie karpie z jeziora. 
Naliczyłem ich ok. 40–50 
sztuk, w tym dwa okazy z 
pewnością przekraczające 20 
kg. Byłem pobudzony i zły, 
że one tu, a ja tam. Pewnie 
domyślacie się, co zrobiłem. 
Została mi jedna nocka, ale 
i tak postanowiłem się prze-
nieść w tę karpiową zatokę. Co się dalej stało? 
Kiedy tylko bagaże znalazły się na tym brzegu, 
karpie się wyniosły i przestały żerować. Nawet 

nie była to moja wina, bo nie pływałem im po 
głowach, w zasadzie nie zdążyłem nawet ru-
szyć na wodę. Po prostu pech. 

Bałwanek 
na grubszą rybę
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Stawiam na mniejsze ilości, 
ale wysokiej jakości kulek 
wykonanych z mączek rybnych 
łatwostrawnych

Pasta pelletowa na ciężarku 
skuteczniej przyciągnie karpie

Mieszanka pelletów 
też jest warta uwagi

Po zimowym letargu wiosenne 
karpie to cenna zdobycz

Wywózka pod drugi brzeg 
w kapelony. Tam lepiej biorą

Pozostało mi tylko zastanawiać się, 
co by było, gdybym tutaj był choć-
by jedną nockę wcześniej. Mądra 
nauka z tego taka, że teraz staram 
się wcześniej dokładniej rozpoznać 
jezioro przed zasiadką. Karpie co 
roku odwiedzają te same zatoczki, a 
ja tylko muszę się dowiedzieć które. 
Jak to mi się uda, z pewnością nie 
wrócę z jeziorka o kiju. Dwa tygo-
dnie później, po majówce i pozna-
niu nowego jeziora, holowałem już 
moją dwudziestkę. Pewnie to jeden 
z tych cwaniaków z zatoki, ale naj-
ważniejsze, że odkryłem ich miejsca 
przebywania i żerowania. 

POŁOŻENIE ZESTAWÓW
Krótko mówiąc, gdziekolwiek bym łowił 
podczas majówki, mam swoje dwa ulubione 
miejsca. Niestety, czasami brakuje dodatko-
wego kija, ale jak łowię na wodach PZW nie 
mam większego wyboru. Przede wszystkim 
jeden zestaw ląduje zawsze w zatoce, w ja-
kimś charakterystycznym miejscu. Jeśli były 
tam nenufary, to w ich okolicy. Jeśli są krza-
ki lub powalone drzewa, to również tam. 
Często są to miejsca bliskie brzegom – tam 
bowiem woda jest najcieplejsza i żyzna w 
pokarm. Drugi zestaw musi wylądować na 
wejściu w zatokę. W zasadzie jest to miej-

scówka, gdzie spodziewam się karpi płyną-
cych w kierunku zatoki. Wszystko zależy 
też od usytuowania. Jeśli od strony główne-
go jeziora idzie przesmyk przed zatoką, to 
mam ułatwione zadanie. Kładę zestaw bli-
żej brzegu, na głębokości 1,5–2,5 m lub na 
środku przesmyku, jeśli nie jest za głęboko. 
Trudniej jest, jeśli zatoka nie ma specjalnych 
wąskich wejść. Wówczas wybieram łowienie 
w okolicy brzegów na nasłonecznionej czę-
ści jeziora. W samej zatoce staram się poło-
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Gezjer Stick Mix dopalony 
aminoliquidem

Szukam karpi 
w płytkich zatokach

czy też innych ryb. Tym bardziej, że karpie 
podczas żerowania na ikrze po prostu są 
jakby w amoku i nic innego ich nie inte-
resuje. Jeśli już muszę łowić w takich wa-
runkach, staram się skupić na miejscach, 
w których żerują karpie i mieć nadzieję, 
że któryś zechce zassać moją przynętę. 
W dzikich jeziorach, gdzie populacja kar-
pi jest mała, najlepszym rozwiązaniem 
podczas tarła jest zmienić jezioro. Sytu-
acja działa na naszą korzyść, jeśli łowimy 
na komercji lub wodzie, w której pływa 
sporo ryb. W takich warunkach, mimo 
tarła innych ryb, karpie mają dużą kon-
kurencję i łatwiej jest któregoś skusić do 
brania. 

PUNKTOWO CZY OBFICIE?
W zasadzie sposób nęcenia dobieram do 
konkretnej wody. Generalnie wiosną nęcę 

mniej i staram się łowić w kon-
kretnych miejscówkach, gdzie 
przebywają karpie. Nie czekam 
na ryby, nęcąc obficie, a łowię 
punktowo w żerowiskach. To 
jeden z najlepszych sposobów. 
Jeśli w wodzie nie ma zbyt dużo 
drobnicy, używam pelletów, 
gejzera stick mixów i PVA cru-
shedów, razem z pokruszonymi 

żyć zestawy płycej, bo 1–1,5 m. Każda woda 
jest inna i zawsze staram się spędzić jak naj-
więcej czasu na obserwacji jej tafli. Bardzo 
często to punktuje, kiedy z moich miejscó-
wek nie ma brań i szukam alternatywnego 
miejsca. Uwielbiam godzinami obserwować 
wodę. Po kilku dniach aktywności ryb je-
stem w stanie określić, jak wędrują i gdzie 
zatrzymują się na dłużej.

TARŁO – WRÓG CZY SPRZYMIERZENIEC?
Na samą myśl, że trafię na tarło podczas 
majówki, przechodzą mi ciarki po ple-
cach. Z doświadczenia wiem, że ile razy 
trafiłem na tarło płoci, tyle razy wyniki 
były mizerne. Owszem, udawało się coś 
złowić, jednak nigdy dobrze połowić. Dla-
tego zawsze mam nadzieję, że nie będę 
musiał konkurować z naturalnym pokar-
mem karpi, jakim jest wówczas ikra płoci 

 Jak to wiosną 
– raz słońce, raz grad

kulkami. Natomiast jeśli mam konkurencję, 
sypię po garści kulek i orzecha tygrysiego na 
zestaw. Często obserwuję wodę i szukam poten-
cjalnych miejscówek, np. na następny dzień, jeśli 
wcześniejsze miejsca nie przynoszą efektów. Wy-
bieram kilka ciekawych obszarów, np. w zatoce i 
podsypuję po garstce samych 18-mm kulek. Na-
stępnego dnia wskakuję w ponton i sprawdzam, 
czy gdzieś zanęta zniknęła. Jeśli tak, to wywożę 
tam jeden z zestawów. 

PŁOSZONE PŁYCIZNY
Jak wiecie, majówka to głównie łowienie na płyt-
kiej wodzie. Z własnego doświadczenia wiem, 
że łatwo wypłoszyć karpie z takich miejsc. Czę-
sto zamiast pływać tuż po braniu pontonem na 
metrowej wodzie, po prostu rezygnuję z tego. 
Albo czekam na branie na drugą wędkę i do-
piero wtedy wypływam lub po prostu zmieniam 
miejscówkę tym jednym zestawem. Sposób na-
prawdę sprawdzony. Czasem warto odpuścić, 
żeby niepotrzebnie nie stracić szans na kolejne 
brania. Lepsze „zło” to łódka zdalnie sterowana, 
ale i ona potrafi płoszyć ryby. Wszystko zależy 
od zbiornika i przejrzystości wody. Na jeziorach, 
w których łowię woda jest dość czysta i w takich 
warunkach dużo lepsze efekty są w nocy. Kie-
dy zapadnie zmierzch mogę się bardziej ukryć. 
Kiedy mam branie nocą, staram się płynąć cicho 
i powoli, i koniecznie na samych wiosłach. Po-

zwala to na uniknięcie wystraszenia 
wszystkiego, co było w moim łowi-
sku. 
Majówka to bardzo trudny okres 
do łowienia. Jednak te kilka dni 
spędzonych w dziczy nad jeziorem 
pozwala mi naładować akumula-
tory. Nawet jeśli efekty karpiowe 
są słabe, to wiem, że tam w ciszy 
i głuszy po prostu odpoczywam 
i czuję karpiową adrenalinę. Jeśli 
więc mam tylko taką możliwość, 
ruszam na majówkę. W domu kar-
pie nie biorą. 
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Bądź
s p r y t n y ,

szukaj blizej
.

>
Sposoby na późnowiosenne karpie

Szukamy bankówek przy brzegu

Łowiąc blisko brzegu, cisza 
i spokój to podstawa 

>
>
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zas wyruszyć na późnowiosenne łowienie. Bardziej zawzięci i 
stęsknieni na pewno są po pierwszych przygodach nad wodą. 
Jedni już zdążyli zapewne wrócić z tarczą, inni zaś na niej. Tak 
to już po prostu o tej porze roku bywa.

W takim okresie znacznie częściej można spotkać się z intensywnym że-
rowaniem przy mało książkowych warunkach atmosferycznych, a bra-
nie może nastąpić z najmniej oczekiwanego przez nas miejsca. W tym 
krótkim przewodniku po późnowiosennych łowach zaprezentuję wam 
sposób, który zawsze wynagradzał mi piękną rybą. „Pod nogami”, bo 
ten rodzaj łowienia chciałem wam zaprezentować, charakteryzuje się dla 
mnie tym, że szukam ryb na wyciągnięcie ręki. Część osób uważa, że im 
dalej łowi od brzegu, tym lepiej, ja tymczasem uwielbiam łowić pod no-
sem. Skuteczność tego rodzaju łowienia ma dość solidne uzasadnienie i 
to szczególnie wiosną. 

PATENTY I SPOSOBY

tekst  |  foto: RAFAŁ PREJS

Wiosną stosuję sztuczną kukurydzę z 
podpiętym małym kawałkiem korka

Zestaw jest dobrze 
zakamuflowany

Łowiąc blisko brzegu, cisza oraz 
kamuflaż są bardzo ważne

C

Warto pomyśleć o sygnalizatorach, 
które mają snag bary

JAKICH MIEJSC PRZY BRZEGU SZUKAĆ?
Jeżeli linia brzegowa zbiornika jest urozmaicona i występują tam np. 
zwaliska drzew lub nawisy gałęzi – będą to moim zdaniem bankowe 
miejsca. Podwodne konary, karpy oraz place zaczynającego zakwitać 
zielska to również miejsca, w których warto zapolować na okaz. Pa-
miętajmy, że takie punkty zazwyczaj obfitują w większe ilości natu-
ralnego pokarmu, co dodatkowo je uatrakcyjnia na mapie wędrówek 
wygłodniałych po zimie karpiszonów.

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ?
Przede wszystkim należy zwróć uwagę na wiatr. Nie będę odkrywcą, 
jeśli napiszę, że stanowisko na nawietrznej jest bardzo pożądane. Jed-
nym z głównych powodów jest mieszanie się cieplejszych mas wody 
w kierunku nawietrznego brzegu. Woda przy samym brzegu będzie 
cieplejsza, co jest atrakcyjne dla ciepłolubnych karpi. Ryby wiosną 
bardzo podobnie jak i my podążają za słońcem, co za tym idzie będą 
częściej przebywać w płytszych częściach zbiornika w poszukiwaniu 
miejsca chocby niewiele cieplejszego. Dla nas różnica jednego czy 
dwóch stopni nie robi większego znaczenia, dla ryb może mieć to 
znaczenie diametralne.
Drugim bardzo ważnym czynnikiem skłaniającym mnie do łowienia 
przy brzegu jest tarło białorybu. Leszcze, karasie oraz inne gatunki, 
które w zależności od temperatury wody właśnie w tym okresie skła-
dają miliony ziarenek ikry, będą często winowajcą tego, że o branie bę-
dzie trudniej. Nie ma nic bardziej wartościowego, jeżeli chodzi o natu-
ralny pokarm, jak dopiero co złożona ikra. Karpie w okresie tarłowym 
leszcza i karasia (ryby te składają swoją ikrę na płytkich powierzch-
niach porastających roślinnością) będą chętnie za nimi podążać, a 
właściwie za świeżym „kawiorem”. Jeżeli woda to głęboka żwirownia 
bez charakterystycznych wypłyceń, to leszcze i karasie chętnie złożą 
ikrę na trzcinach, zatopionych gałęziach oraz innych elementach dna 
i tam należy w okresie maja i czerwca poszukiwać karpi.

PRZYNĘTA
Wiosną, w miejscach zlokalizowanych 
przy samym brzegu, zawsze stosuję 
sztuczną kukurydzę z podpiętym małym 
kawałkiem korka. Dzięki temu nie mu-
szę wyciągać zestawu z wody – wiem, że 
pływalność przynęty jest idealna. Jeśli 
na zbiorniku trą się karasie lub leszcze, 
sięgam po wisienkę wśród przynęt, czyli 
małą kulkę pop-up o smaku tłusty łosoś 
/ kawior z serii Superfeed Diffusion TB. 
Niejeden karpiowy smakosz ikry już się 
pomylił, konsumując śniadanko i wylą-
dował zdziwiony w podbieraku. Bardzo 
ważne jest nie tylko wytypowanie miejsca 
przebywania ryb, ale również dobre do-
pasowanie przynęty do warunków oraz 
sytuacji na wodzie.

Bądź

…tak aby hanger 
niemal dotykał ziemi

Staram się mieć 
luźną żyłkę…
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Sezon 2019 rozpoczęty!

Do Chod Riga używam 
fluorocarbonu

Mój zestaw końcowy

NĘCENIE I ZACHOWANIE NAD WODĄ
Nigdy nie nęcę więcej jak garścią kulek oraz taką samą ilością drob-
nego pelletu lub   konserwowej kukurydzy. Najważniejsze jest zacho-
wanie absolutnej ciszy. Dopóki karpie nie zorientują się, że jesteśmy 
obok, wygrana będzie blisko. Wspomniałem o typowaniu miejsc w 
okolicach nawisów gałęzi. Ma to swoje uzasadnienie: podając w ta-
kim miejscu po cichu pokarm nie wzbudzimy wśród ostrożnych ryb 
podejrzeń. Kulki oraz drobny pellet, wpadając do wody będą dźwię-

kiem zbliżone do spadających żyjątek bytujących na gałęziach drze-
wa. Nieraz udało mi się zaobserwować charakterystyczny malutki 
wir na lustrze wody, podczas którego z powierzchni znikł dryfujący 
obiekt w postaci np. pajęczaka. Myślę, że o tej porze roku stosowanie 
bardzo punktowego oraz drobnego nęcenia np. pod postacią mate-
riałów PVA nabiera dodatkowego sensu. Pamiętajcie: żeby ostrożna 
ryba chciała się skusić na waszą przynętę, musicie zrobić wszystko, 
aby wzbudzać jak najmniej jej podejrzeń. Im lepszy kamuflaż, tym 
szanse rosną. 



USTAWIENIE WĘDZISKA 

Osobiście zawsze staram się dbać przy takim łowieniu o najdrob-
niejsze detale. Buzz bary ustawiam nisko nad ziemią, a szczytówki 
stykają się z lustrem wody. Staram się mieć zawsze całkowicie luźną 
żyłkę, a hanger dotyka ziemi – ten typ łowienia niektórzy określają 
jako slack line. Łowiąc przy brzegu zawsze skręcam hamulec (łowię 
na sztywno) i jestem w pobliżu gotowy do działania – przy takim 
łowieniu wszystko dzieje się bardzo dynamicznie.
Musimy być gotowi na walkę pełną emocji, ale żeby mieć na to 
szansę, muszę mieć pewność, że materiał przyponowy jest do tego 
przyszykowany. Warto pomyśleć o wyposażeniu się w snag bary, 
które, jeśli prześpimy branie, pomogą utrzymać kij na brzegu. Dziś 
można kupić sygnalizatory, które ten element mają wbudowany i 
w zależności od warunków łowienia możemy ich używać lub nie. 
Myślę, że niejedna osoba przez zagapienie straciła wędkę przy 
gwałtownym braniu. Sam w podobny sposób poznałem mojego 
najserdeczniejszego kompana wypraw karpiowych. Pomogłem mu 
wyłowić zabrany przez rybę nowiutki zestaw. Jeśli chcemy maksy-
malnie zwiększyć szansę na sukces, postarajmy się przebywać wy-
starczająco daleko od miejsca położenia zestawu. 

ZESTAW KOŃCOWY
Stosuję pięciometrowy odcinek strzałówki z grubego materiału mono. 
Dla mnie najskuteczniejszy przypon to Chod Rig skonstruowany ze 
sztywnego fluorocarbonu. Zawsze, jeśli łowię na bliżej nieokreślonym 
podłożu, wybieram ten rodzaj przyponu. Dodatkowym atutem takiej 
prezentacji przynęty jest możliwość maksymalnego ukrycia elemen-
tów zestawu, co daje pewność, że karpie nie są świadome mojego ist-
nienia. Od zeszłego roku skusiłem się na używanie do pojedynczych 
przynęt pływających przyponu typu Ronnie Rig, zbudowanego na 
haku Curve Shank rozmiar 4 oraz sztywnym materiale mono. Mogę 
go wam polecić z czystym sumieniem. Jest skuteczny, przynęta prezen-
tuje się idealnie, a samo zacięcie jest w dolną wargę.

WĘDZISKO
Dobrze sprawdzają się kije 11 ft o krzywej 3 lb – dają mi niesamo-
witą frajdę z holu, a jednocześnie zapas mocy, żeby odciągnąć rybę 
od zaczepów. 
Teraz wystarczy już tylko trochę dobrych chęci, aby znów zmierzyć 
się z niesamowitą przygodą gdzieś w magicznym miejscu. Mam 
nadzieję, że usłyszenie upragnionego dźwięku sygnalizatora da 
wam potężny zastrzyk adrenaliny. Życzę wam w nowym sezonie 
samych pięknych chwil spędzonych nad wodą. 
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Bliskie spotkanie 3. stopnia



UŻYJ  DEEPERA ,  
ZNAJDZ IESZ  MIEJSCÓWKĘ
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Od ubiegłego roku mam przyjemność stosowania mobilnej 
echosondy, jaką jest Deeper. W poniższym tekście podzielę 
się z wami moimi spostrzeżeniami i doświadczeniem, jakich 
miejsc szukać przy jego użyciu, aby mieć szansę na spotkanie z 
karpiem oraz jak odczytać to za pomocą echosondy.  Jak każde 
żywe stworzenie również i karpie poszukują miejsca z naj-
większą ilością naturalnego pożywienia. Każdy karpiarz szuka 
takiego miejsca do umieszczenia tam zestawu. Nie ma w tym 
nic dziwnego, przecież podwodne stołówki to najlepsze miej-
sca, gdzie możemy się spodziewać brań. 

Dobre miejscówki 
Lata prób i błędów nauczyły mnie, czego 
tak naprawdę powinniśmy szukać pod 
wodą, aby odkryć dobrą miejscówkę. 
Kluczem do tego jest znalezienie istotnych 
miejsc na dnie jeziora, gdzie potencjalnie 
mogą występować karpie. Zdecydowanie 

najlepszym miejscem będzie takie, gdzie występuje 
dużo naturalnego pokarmu.   W ostatnim sezonie 
dzięki zastosowaniu Deepera Pro+ udało mi się 
zlokalizować mnóstwo rewelacyjnych miejscówek, 
które obdarzyły mnie i mojego chłopaka Kacpra sporą 
liczbą pięknych ryb. Użycie mobilnej echosondy jest 
znacznie bardziej wygodne od używania markerów, 
między innymi dlatego, że echosonda jest w stanie 
pokazać dokładną głębokość, rodzaj dna, tempera-
turę wody oraz występowanie roślinności. Możemy 
również zapisać takie miejsca i podczas następnych 
zasiadek będziemy wiedzieć, gdzie dokładnie posłać 
zestaw.  Ta niewielkich rozmiarów kulka to świetny 
gadżet w naszym karpiowym wyposażeniu. 

Funkcje Deepera
Dzięki zastosowaniu echosondy jesteśmy w stanie 
namierzyć nawet najmniejsze dołki, które mogą 
mieć zaledwie 15–25 cm. Takie zagłębienia mogą być 
wywołane przez same ryby, które wyrobiły je pod-

Dzięki użyciu Deepera możemy 
znaleźć wiele interesujących miejsc, 
które obdarzą nas takimi karpiami

Wszystko możemy odczytać 
na ekranie naszego smartfona

Pomarańczowa nakładka 
jest świetnie widoczna
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czas długotrwałego pobierania pokarmu z jednego miejsca. 
„Dziury” w dnie to może być również następstwo nęcenia da-
nego obszaru przez dłuższy czas, jak również występowanie 
podwodnych źródeł lub działanie prądów wodnych.   Nie-
mniej jednak, gdziekolwiek znajdziemy taką miejscówkę, 
możemy być pewni, że jest to atrakcyjne dla karpi miejsce. I 
zapewne warto postawić tam swój karpiowy 
zestaw.  Deeper ma funkcję mapowania 
z brzegu i to jest znakomite rozwiązanie, 
ponieważ urządzenie jest wyposażone w 
GPS, dzięki czemu jest w stanie odtworzyć 
badane miejsca, nawet w domu na naszym 
komputerze, po powrocie z ryb.
 

Szukajmy górek  
Często zaniedbywane miejsca w jeziorach 
to górki, które bez wątpienia są najlepszy-
mi miejscami do postawienia zestawu. Po 
dokładnym przebadaniu każdego jeziora 

jesteśmy w stanie znaleźć tam przynajmniej jedną 
górkę, prawdopodobnie jest to największy atut każde-
go zbiornika wodnego. Jednak z pewnych powodów 
takie miejsca są często przeoczane przez wędkarzy, w 
szczególności na dużych zbiornikach.  Po pierwsze, 
górki z roślinnością są podwodnymi spiżarniami dla 
karpiowatych. Po drugie ze względu na swój kształt są 
miejscami odwiedzanymi często przez ryby podczas 
podwodnych tras „patrolowych”. Innymi słowy, są to 
najlepsze miejscówki do zdobycia pożywienia.  Miej-
sca takie są rewelacyjnymi punktami do umiejsco-
wienia zestawu. Na wodach, gdzie występuje sporo 
roślinności, nie jest niczym trudnym znalezienie 
takiego zagłębienia, u podstawy górki, które stanowi 
naturalną granicę dla podwodnych łąk. Głęboki spad 
za ścianą glonów stanowi rewelacyjny punkt.  To 
niewielkie urządzenie, którym jest Deeper, znakomi-
cie pomoże wam w zlokalizowaniu żerowisk karpia, a 
więc również samych ryb.  

Przepiękne, wiosenne amury

Deeper wskazał idealne miejsce 
do położenia zestawu

Ta echosonda świetnie się sprawdza 
w wodach, gdzie nie możemy łowić z wywózki

Przy odpowiednich warunkach 
Deeperem można rzucić niemal 100 m
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MULTI RIG LINE  ALIGNER

HOOKLINK SURVIVOR
Niepowlekana i ciasno tka-

na plecionka przyponowa 
o bardzo wysokiej odpor-

ności na ścieranie. Brązowy 
kolor powoduje, że wtapia 

się ona w kolor dna. Wy-
trzymałość 30 lb 

LEAD CORE SUPERSOFT
 Najwyższej jakości ledkor 
moro w różnych odcieniach 
koloru brązowego z miękkim 
i elastycznym rdzeniem. Jest 
łatwy w zaplataniu i wiąza-
niu, doskonale przylega do 
dna. Wytrzymałość 45 lb

SHRINK TUBE
 Rurka 

termokurczliwa 
3:1, matowa 

zielona

Zestaw do dalekich rzutów na ostrożne karpie. Przypon złożony jest z 2 części: ledkora przylegającego do dna oraz dowiązanego do niego 

krótkiego odcinka miękkiej plecionki. W zestawie zastosowano bardzo chwytny system Line Aligner. Przypon z linką główną połączony jest 

krętlikiem, tworząc zawias. W celu przeciwdziałania splątaniu podczas rzutu, użyty został odcinek rurki PVC, nieco dłuższej od przyponu. 

BOILIE STOPPERS
 Uniwersalne 

stopery do kulek 
(przezroczyste, 

żółte, czerwone, 
brązowe)  

M-POINT AS
 Niezwykle mocny hak 

z krótkim trzonkiem i szerokim 
łukiem kolankowym. Nadaje 
się do łowienia w zaczepach 

oraz w sytuacjach, w których 
trzeba przytrzymać uciekającą 

rybę. Polecane wielkości: 4 i 2

HARD BALLS 
CHAMPION PLATINUM 
Utwardzane przynęty 
haczykowe długo utrzy-
mujące się w wodzie. 
Odporne na obskuby-
wanie przez drobne ryby 
oraz raki. Dostępne 
w 4 smakach i średni-
cach 18 oraz 24 mm
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SAFETY LEAD CLIP
Bezpieczny klips z bolcem w kolorze 

matowej zieleni. Dzięki odpowiedniemu 
kształtowi pazura pozwala na uwolnienie 

się ciężarka w ekstremalnych sytuacjach  

KNOT PULLER 
Zaciągacz do węzłów. Nie-

zbędne narzędzie przydatne 
do wiązania i sprawdzania 

wytrzymałości zestawów 

FINE SPLICING NEEDLE
 Specjalna igła do zacią-
gania pętli w ledkorach

DODATKOWE AKCESORIA

ROLLING SWIVEL 
Mocny krętlik wielo-

rakiego zastosowania, 
pasujący średnicą do 

bezpiecznego klipsa

Elementy zestawu 
zostały wykonane 

na bazie akcesoriów  
firmy MIVARDI

Węzeł bez węzła

TAIL RUBBERS 
Gumowe tulejki 

ochronne do nakłada-
nia na bezpieczny klips

PVC TUBE
Rurka antysplątaniowa o średnicy 

1,0 × 2,0 mm. Stosowana m.in. 
w zestawach do dalekich rzutów. Nie 

kaleczy ryb podczas holu, dlatego 
bywa stosowana zamiast ledkoru

STEALTH DISTANCE
Ciężarek o specjalnie zaprojektowanym 
aerodynamicznym kształcie do dalekich 

rzutów. Masa w zależności od krzywej 
ugięcia wędziska od 85 do 120 g
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Rekord z Secret Garden Sama „Top Gun”
Szybki wypad nad łowisko Secret Garden okazał się dla Sama „Top 
Gun” Savage’a jednym z wartych zapamiętania. Karpiarz wyholował 
nowy rekord łowiska – fantastycznego lustrzenia o wadze 23 kg. Sam 
pojechał nad to popularne łowisko wraz z dziewczyną oraz Pete’em 
i Mandy Summersami. 
Głównym celem wyprawy była budowa nowej kuchni w angielskim 
stylu, ale oczywiście w przerwie od pracy, znalazło się trochę czasu 
na łowienie. Kiedy kuchnia została zbudowana i była gotowa, cała 
czwórka „pracowników” złowiła kilka klejnotów z Secret Garden. 
Jednak to Samowi udało się po raz kolejny zabłysnąć i wyholował 
największą rybę jeziora. Wydaje się, że będzie to interesujący rok 
dla tego małego zbiornika, skoro nawet w zimowe miesiące ryby 
przybierają na wadze. Wygląda na to, że najlepsze jeszcze nadej-
dzie.

Bez wątpienia jest kilka przeszkód, które ograniczają podróże kar-
piarzy zimą.  Oprócz warunków pogodowych i słabszych brań karpi, 
dostępnych jest też niewiele łowisk otwartych w zimowe miesiące. 
Jednak zawsze jest zapotrzebowanie na łowienie zimą i coraz więcej 
łowisk stara się wyjść temu naprzeciw. 
We Włoszech Parco del Brenta to łowisko otwarte dla wędkarzy przez 
cały rok i wielu z nich mogło skorzystać z możliwości, jakie oferuje. 
Podobnie jak w miesiącach letnich, ryby biorą praktycznie na całym 
zbiorniku. Jednak jest kilka stanowisk, które są bardziej popularne. Sta-
nowisko 1 jest dość oczywistym wyborem, gdyż znajduje się w miejscu 
z dostępem do sporego obszaru wody. Kiedy inne stanowiska są puste, 
można dość swobodnie rozstawić wędki. Brania są dość systematyczne 
i kilka ze złowionych ryb ważyło ponad 22 kg. Innym bardzo popu-
larnym stanowiskiem jest nr 9, które znajduje się w najgłębszej części 
jeziora, na samym końcu jednej z zatok.  Obszar ten znany jest z tego, 
że odwiedzają go ryby w zimniejszym okresie. Raz jeszcze okazało się, 
że osiąga się tu świetne wyniki, jak ten piękny, długi karp pełnołuski, 
który ważył prawie 30 kg.

DOOKOŁA 
ŚWIATA
  REDAGUJE STEVE BRIGGS

Sam zabłysnął nowym 
rekordowym lustrzeniem

Włoskie karpie

Długi i ciężki karp 
pełnołuski z Parco del Brenta
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We Francji są dwa łowiska Iktus, co może powodować pewne za-
mieszanie. W pobliżu Limoges znajduje się krócej istniejące łowi-
sko Iktus Ruffaud, a bardziej na południe, bliżej Pirenejów znajdu-
je się Iktus Carp. To właśnie z tego drugiego łowiska otrzymaliśmy 
informacje. 
Iktus Carp to także trzy jeziora – główny zbiornik karpiowy, jezioro 
z jesiotrami i zbiornik z większą populacją mniejszych ryb. Nazwy 
każdego ze zbiorników wiele wyjaśniają, niemniej w każdym pływa-
ją karpie. W ostatnich tygodniach wyniki na każdym zbiorniku były 
bardzo dobre. W jeziorze Iktus Sturgeon pływają wielkie jesiotry, któ-
re dobrze żerują w każdych warunkach, a największy ostatnio złowio-
ny ważył 37 kg.  

Jezioro Iktus Runs, jak sugeruje nazwa, zostało intensywniej zarybio-
ne i jest przeznaczone dla tych, którzy chcą mieć więcej brań, a mniej 
uwagi przywiązują do wielkości łowionych karpi. Złowiono tu spo-
ro ryb, a niektóre z nich były całkiem okazałe. Zbiornik Iktus Carp 
jest oczywiście głównym jeziorem kompleksu i świetną wiadomością 
jest to, że karpie biorą na wielu stanowiskach. Ryby przemieszczają 
się dookoła jeziora, więc mogą przypłynąć z każdej strony. Jednak 
szerszy koniec jeziora, który jest także głębszy, jest nieco bardziej po-
pularny. Stanowisko 9 należy do najzimniejszych, gdyż jest mocno 
zacienione, ale karpie je lubią i złowiono tam ryby powyżej 22 kg. Sta-
nowisko VIP o numerze 8 jest chyba najbardziej popularne ze wszyst-
kich, gdyż ostatnio łowiono tam mnóstwo karpi, w tym największego 
o wadze 26 kg. Stanowisko 6 nie jest najbardziej oczywistym wyborem, 
gdyż jest dość głębokie, ale również tutaj łowi się ryby powyżej 22 kg.

Łowisko Iktus

Potwór z Rainbow Gary’ego Kershawa Trzeba szczerze powiedzieć, że Gary Kershaw łowi karpie sporadycznie. 
Pracuje jako profesjonalny golfista w Niemczech, więc nie ma zbyt dużo 
czasu na ryby. Jednakże ma on na swoim koncie rekord życiowy – wspania-
łego lustrzenia z Cassien o wadze 29 kg. Podczas ostatniej wyprawy nad je-
zioro Rainbow, pobił rekord życiowy, łowiąc karpia pełnołuskiego o wadze 
37,6 kg. To była jego druga wyprawa na to słynące z dużych ryb łowisko 
w południowej Francji. Pierwsza zasiadka nie poszła zgodnie z planem, 
gdyż podczas poprzedniej zimy, łowiąc na stanowisku 12 przez dwa ty-
godnie nie złowił żadnej ryby. Gary miał nadzieję, że tym razem będzie 
inaczej i zarezerwował na dwa tygodnie stanowisko 19, na które wybrał 
się ze swoim kolegą golfistą Garym Hillsonem. Ponieważ zasiadka miała 
trwać 2 tygodnie, obaj, aby zwiększyć szanse, zdecydowali się zmieniać stro-
nami na stanowisku. Gary Kershaw w pierwszym tygodniu łowił po prawej 
stronie stanowiska i miał więcej brań. Wyholował cztery ryby, a Gary Hill-
son jedną. Zgodnie z planem zamienili się miejscami w drugim tygodniu i w 
poniedziałek Gary zaciął wielką rybę. Po długiej walce podebrał ogromnego 
karpia. Nie miał jednak pojęcia, jak duża jest to sztuka, dopóki jej nie zważył.  

Gary Kershaw tym karpiem pełnołuskim z 
Rainbow pobił rekord życiowy o prawie 9 kg

Marc Kricheldorf miał nadzieję spędzić przyjemnie czas i złowić 
kilka ryb podczas swojej dziewięciodniowej wyprawy z dziewczy-
ną po Francji. Nie spodziewał się jednak, że złowi swojego naj-
większego karpia. 
Cieszyli się podróżą i oprócz pięknych widoków udało im się ło-
wić ładne ryby, które nagradzały ich zaangażowanie. Kiedy jednak 
wszystko zmierzało do końca, Marc dostał największą niespo-
dziankę w swoim życiu. Jedno branie zakończyło się fantastycz-
nym lustrzeniem o wadze 30,5 kg. Łowisko zanęcił za pomocą rury 
rzutowej kulkami Krill o średnicy 18 mm i 20 mm, a na zestaw 
założył neutralnie wyważoną kulkę Krill z małym kawałkiem 
pop-upa Signature. Z całą pewnością to, co najlepsze, zostało 
na koniec.
Na zdjęciu obok – Najlepsze zostało na koniec

Elegancko zakończona zasiadka

Wspaniały karp ze stanowiska 
6 na Iktus Carp

Piękny łuskacz 
z Iktus Runs
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Chorwacka bestia z zimnej wody
Słyszeliśmy już o letnich połowach dużych ryb w Chorwacji, ale 
dla tych, którzy chcieliby się zmierzyć z trudniejszymi warunkami, 
zima może okazać się także bardzo udanym okresem. W szczegól-
ności ryby mają wtedy swoje największe wagi, a i konkurencja na 
brzegu jest nieco mniejsza. To wszystko działało na korzyść Paula 
Bridgera, który odwiedził jezioro Šumbar w bardzo niegościnnych 
warunkach.
Zasiadkę zakończył życiowym wynikiem, łowiąc lustrzenia o wadze 
38 kg. Branie nastąpiło podczas bardzo zimnej nocy i przy wietrze z 
północnego-wschodu. Przypon Combi Rig składał się haczyka Curve 
Shank w rozmiarze 4 oraz sztywnego odcinka o wytrzymałości 25 lb. 
Przynętą była ręcznie wykonana 28-mm kulka tonąca oraz 
15-mm pop-up Mainline. Całość położona na dużym dywanie 
z pokruszonych i całych kulek oraz pelletów i orzechów tygrysich. 
Podczas zasiadki karpiarz złowił 18 ryb. Oprócz największego kar-
pia, wyholował także rybę ponad 27 kg, 3 powyżej 22 kg i 6 powy-
żej 18 kg. Pozostałe były w przedziale 8–15 kg. Największy karp 
wziął o 4 rano z odległości 120 m. 

Sukces w nocy
Najczęściej otrzymujemy informacje o wynikach z długich zasia-
dek, które trwają tydzień lub dwa. Ale oczywiście w każdym kra-
ju, w którym są karpie, mieszkają karpiarze, którzy niekoniecznie 
potrzebują dużo czasu, aby osiągać wyniki. 
Belgijski wędkarz Steven Deschrijver wybrał się nad swoją rzekę 
na tylko jedną noc. W zupełności mu to wystarczyło. W rzekach 
zdarza się dość często, że jeśli dobrze wybierzemy czas i miejsce, 
to pierwsza noc okazuje się najlepsza. Steven rozrzucił na łowisku 
mieszankę kulek Bloodworm i Manilla i zastosował przypon typu 
Blow-Back. W efekcie złowił wspaniałego karpia pełnołuskiego o 
wadze 17 kg.

W ostatnich miesiącach otrzymaliśmy wiele relacji z połowu 
w rzekach i choć w dalszym ciągu stanowią one mniejszość 
wszystkich zgłaszanych karpi, to jednak dla większości z nas 
są źródłem inspiracji. Niemcy są pod tym względem bardzo 
szczęśliwym krajem, gdyż mają kilka dobrych karpiowych 
rzek, zarówno dużych, jak i małych.
Thilo Scholz miał nadzieję na jakiś połów w swoje urodziny. Nie 
chciał podawać nazwy rzeki, ale urodzinowym prezentem był ten 
waleczny lustrzeń. O tej porze roku niezwykle skuteczne okazały się 
kulki Nash Citruz Cultured. Życzymy wielu tak udanych połowów, 
Thilo!

Armfield Angling wprowadził do swojej oferty w 2019 roku nowe 
łowisko. Jezioro można zobaczyć na stronie firmy. Jest to prywat-
ny 6-hektarowy kompleks z jeziorem o powierzchni 3,6 ha, na 
którym znajduje się siedem pięknych stanowisk. Część z nich ma 
dostęp do prądu. 
Dobrze utrzymana droga dookoła jeziora umożliwia swobodny 
dostęp do wszystkich stanowisk. W wodzie pływa 240 ryb o wadze 
do 28,5 kg, w tym pięć karpi powyżej 25 kg, cztery amury i kilka 
pięknych karpi koi. Łowisko oferuje prysznice i ubikacje. Jest to eks-
kluzywne łowisko dla maksymalnie pięciu wędkarzy. Cały kompleks 
położony jest 15 minut od drugiego największego miasta departa-
mentu Haute-Vienne. 

Nowe łowisko w 2019

Jedna z dużych ryb, które możne złowić 
w tym ekscytującym, nowym łowisku

Rzeczny połów Thilo

Urodzinowy karp Thilo

Ten olbrzymi lustrzeń o wadze 
38 kg był ukoronowaniem 
wspaniałej zasiadki w Chorwacji

Wynik z rzeki w Belgii



Marc nad wodą

Łowiska, na których można dobrze połowić wiosną zwykle na-
leżą do tych bardziej płytkich, jednak nie jest to regułą. Weźmy 
40 ha Lac de Villedon w pobliżu Limoges. Jest ono oczywiście 
wystarczająco płytkie i jest zamykane na zimę. Nie ma w tym 
nic złego, gdyż łączy się to z corocznym wyłączeniem zbiorni-
ka. 
To, czy dana woda obudzi się, zależy od kilku czynników. Jed-
nym z nich jest niski poziom wody, drugim temperatury. Po 
problemach wywołanych dwanaście miesięcy wcześniej „bestią 
ze wschodu” miłą niespodzianką dla wszystkich był wzrost i 
utrzymanie się wyższych temperatur. Nawet pobity został rekord 
ciepła, więc nic dziwnego, że kilka ładnych ryb zostało złowionych. 
Stały bywalec łowiska Villedon, Louis Luigies miał udaną zasiadkę, 
podczas której największą rybą był lustrzeń o wadze 24 kg. Nad 
wodą było tylko parę osób, którzy na stanowisku 4 także połowili, 
ale nie mamy szczegółowych informacji o ich wynikach.  

Villedon się budzi

Wczesne przyjście wiosny sprawiło, że wędkarze w całej Europie 
wyciągnęli swoje wędki i zapewne zaczną swój sezon nieco wcze-
śniej niż zwykle. Marc Pansar z Belgii wie, że takie anomalie mogą 
sprzyjać i nie marnując czasu wybrał się na jedno z lokalnych je-
zior. 
Miał nadzieję złowić jednego lub dwa duże karpie pełnołu-
skie. Nadzieje Marca się zrealizowały. Wyholował dość sta-
rego karpia pełnołuskiego, którego waga przekraczała nieco 
18 kg. Temperatura wody był wciąż niska, a ryba wzięła na 
kulkę Nash Citruz.

Pierwsza ryba w roku 
Marca Pansara

Ryby zaczynają brać na 
łowisku Villedon
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STALKER FC
Długość: 9 ft (2,70 m) i 10 ft (3,00 m)

Ciężar wyrzutu: 2,75 lb i 3,00 lb

Cena od 424,90 zł

www.facebook.com/mivardipolska

www.mivardi.com

Wędka

STALKER FC
Luksusowa stylówka
g Luksusowa seria wędek karpiowych ze skróconą   
 długością zaprojektowana do nowoczesnego, 
 precyzyjnego łowienia karpi.
g Niezwykle smukły i jednocześnie bardzo mocny blank.
g Wystarczająca moc do kontrolowania okazałych karpi.
g Bardzo niska waga i rewelacyjna praca całego blanku.
g Krótka długość transportowa ułatwia przenoszenie.
g Idealne wędzisko do holu z łodzi lub pontonu.
g Rękojeść została wykonana z korka najwyższej jakości.
g Wędka jest wyposażona w uchwyt do mocowania   
 kołowrotka FUJI.
g Powierzchnia wędziska wzmocniona została włóknem  
 węglowym w 3K krzyżowym oplocie.
g Ultralekkie przelotki SIC.
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Klasyczna kołyska firmy Anaconda. Konstrukcja maty oparta jest 
na lekkim, składanym, metalowym stelażu, a regulacja wysokości 
nóg pozwala ją stabilnie ustawić w każdym terenie. Poszycie ze-
wnętrzne wykonano z grubego poliestru (600 D), natomiast gruba, 
wewnętrzna wyściółka (wykonana z PCV) oraz zewnętrza plande-
ka zapinana na rzepy, zapewniają rybie maksymalny poziom bez-
pieczeństwa. 
W górnej części maty znajdują się uchwyty transportowe, a na bocznej 
ściance umieszczona jest specjalna kieszeń, w której producent umie-
ścił dodatkowo małą matę do ochrony kolan podczas sesji zdjęcio-
wych. Nie da się też nie zauważyć, że w tej macie brakuje otworów 
odpływowych, ale producent zrezygnował z tej funkcji świadomie. 
Po pierwsze, ta mata nie służy do ważenia ryb, więc nadmiar wody 
nie jest żadną przeszkodą, a po drugie, ryba znajdująca się na macie 
ma stały kontakt z wodą, co chroni jej skrzela i skórę przed wy-

Anaconda Gentle Credenza Mat
Cena: ok. 350 zł  
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emat ochrony karpia powraca jak bumerang. 
Dzieje się to głównie za sprawą pewnych „in-
cydentów”, które co jakiś czas wypływają na 
światło dzienne. Oczywiście są one natychmiast 

„piętnowane” przez opinię publiczną, ale zanim wydamy 
osąd, musimy pamiętać, że wypadki też się zdarzają. Nie 
zawsze jest to wina samego wędkarza, ale bardzo często 
to właśnie my, przez swoją postawę, zaniedbanie czy 
też ignorancję, ponosimy pośrednio winę za tego typu 
sytuacje. Samo posiadanie odpowiedniego wyposażenia 
nie wystarczy, aby zapewnić naszej zdobyczy należyty 
poziom bezpieczeństwa. O wiele ważniejsza jest umiejęt-
ność posługiwania się tym sprzętem, dobra organizacja 
stanowiska oraz odrobina wyobraźni. Wystarczy bowiem 
chwila nieuwagi lub odrobina dekoncentracji (o którą 
nad wodą jednak nietrudno), aby narazić naszą zdobycz 
na szwank. Pamiętajmy, że wyciągając rybę na brzeg na 
kilka lub kilkanaście minut, wyrywamy ją z naturalnego 
środowiska i narażamy na skrajnie niebezpieczne dla niej 
warunki. Podstawowe zagrożenie to brak wody i czynniki 
atmosferyczne, gdyż wiatr i słońce w błyskawicznym 
tempie wysuszają ochronny śluz znajdujący się na skórze 
ryby. Gdy tylko ryba znajdzie się na macie, należy obficie 
polewać wodą naszą zdobycz. Drugie, niemniej ważne, 
zagrożenie czyha już na samym brzegu. Piasek, żwir, 
ostre kamienie i gałęzie, a nawet twarde deski naszego 
pomostu mogą spowodować powstanie poważnych 
ran, a w skrajnych przypadkach mogą prowadzić do 
śmierci ryby. Ostatnim czynnikiem zagrożenia jest nasza 
ludzka nieuwaga. Nikomu chyba nie trzeba tłumaczyć, 

jak trudno utrzymać w ryzach mokrego i śliskiego karpia, 
zwłaszcza gdy ten jest dość słusznych rozmiarów. Jeden 
niefortunny skok może skończyć się dla ryby tragicznie. 
Dlatego tak istotna jest odpowiednia mata. Te rolowane, 
z cienkiej gąbki, mają tylko jedną zaletę: są lekkie i łatwe 
w transporcie. Niestety, nie zapewniają one należytej 
ochrony, a co najważniejsze, ryba z łatwością może się z 
takiej maty ześlizgnąć. Dlatego też coraz częściej stosuje-
my maty typu „wanna” lub „kołyska”. 
Pierwszy rodzaj charakteryzuje się grubym, gąbkowym 
materacem, który skutecznie amortyzuje skoki ryby, 
a w dodatku dobrze izoluje ją od kontaktu z podłożem. 
Pod materacem (najczęściej wyjmowanym) znajduje się 
wstawka z siatki, która umożliwia odprowadzanie nad-
miaru wody. Mata tego typu ma też stosunkowo wysokie 
brzegi, a to zapobiega wydostaniu się ryby poza matę. 
Klasyczna „kołyska” to z kolei nieco inna konstrukcja. 
W uproszczeniu to nic innego jak odpowiedni materiał 
zamocowany na składanym stelażu. Jej największą zaletą 
jest to, że całkowicie eliminuje kontakt ryby z twardym 
podłożem, a wysokie brzegi maty świetnie chronią naszą 
zdobycz przed wyskoczeniem. Na jej dnie z reguły znaj-
duje się siatka do odprowadzania wody, a w niektórych 
modelach znajduje się wyjmowana wyściółka, która sta-
nowi jednocześnie worek do ważenia. 
Poniżej prezentuję kilka wybranych modeli mat dostępnych 
obecnie na rynku i choć są one w sprzedaży już od kilku lat, 
ich ceny nadal są stosunkowo wysokie. 
Mam jednak nadzieję, że w poniższym zestawieniu każdy 
znajdzie coś dla siebie.  

sychaniem. Wadą mat tego typu 
mogą być ich wymiary transpor-
towe, gdyż po złożeniu robią się 
one stosunkowo płaskie, ale ich 
długość cały czas pozostaje nie-
zmienna. W tym przypadku wy-
nosi 110 cm. Niewielkim manka-
mentem tego konkretnego mo-
delu maty może być brak torby 
transportowej, która chroniłaby 
samochód przed zamoczeniem.  

T

Bez 
otworów 

odpływowych 



ności wystarczy, aby zabezpieczyć naszą zdobycz przed krótkotrwa-
łym działaniem czynników atmosferycznych. Mata dostarczana jest 

w komplecie z cienkim 
i obszernym workiem 
transportowym, co uła-
twia jej pakowanie, ale 
jak przystało na kołyskę 
z prawdziwego zdarze-
nia, po złożeniu ma ona 
nadal 120 cm długości. 
Niewątpliwym atutem 
tego modelu jest sto-
sunkowo niska cena. 

przed kontaktem z podłożem, a dodatkowo (od góry), możemy naszą zdo-
bycz zabezpieczyć fartuchem zapinanym na rzepy. Po bokach maty znajdują 
się uchwyty transportowe, a na samym dole zaczepy, dzięki którym możemy 
przypiąć matę do ziemi, np. podczas silnego wiatru. Producent sugeruje także 
zastosowanie maty jako tradycyjnej kołyski, ale dopiero po odwróceniu jej 
górą do dołu. I choć fartuch ochronny możemy przypiąć także z drugiej stro-

ny, nie mam do końca pewności czy 
ryba nie wysunie się z niej np. na lek-
ko pochyłym terenie. Dużą zaletą tej 
maty są jej wymiary transportowe, 
gdyż po odkręceniu zaworów mo-
żemy ją całkowicie zrolować. Carp-
master Air dostępny jest w dwóch 
rozmiarach: standard i XL, a w kom-
plecie otrzymujemy nożną pompkę i 
torbę transportową.
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Firma Fox nie ma w ofercie klasycznej kołyski, 
ale w katalogu firmowym znajdziemy inną, dość 
ciekawą matę. Mowa tu o modelu Carpmaster 
Air. Jest to mata, którą pompuje się po prostu jak mały ponton. 
Wykonana została ona z poliestru (210D) oraz PCV w kamu-
flażu Fox Camo. Na boku maty znajdują się zawory bostońskie, 
za pomocą których pompujemy dwie niezależne komory. Ich 
dużą zaletą jest to, że są wymienne i w razie czego możemy je 
po prostu wymienić. Na dnie znajduje się wyjmowany materac 
z pianki (50 mm) o dużej gęstości, który doskonale chroni rybę 

Fox Carpmaster Air
Cena: 580 zł  

Jaxon
Cena: 200 zł  

Bardzo ciekawym modelem kołyski może po-
chwalić się firma Jaxon. Jest to mata (oznaczenie 
katalogowe AK-KZH105X) oparta na bardzo 
mocnym, metalowym stelażu, który ma oryginalną konstrukcję skrzy-
żowanych nóg. Wyposażone są one dodatkowo w szerokie i regulowane 
stopki, co pozwala stabilnie ustawić matę nad wodą. Po rozłożeniu ste-
lażu głównego, na górnych jego końcach należy tylko wpiąć dodat-
kowe podpórki i mata jest gotowa do użytku. Miękko wyściełane 
ścianki wykonane są z szybkoschnącego materiału, co pozwala na 
łatwe czyszczenie maty po zakończeniu wędkowania, a wszyta po 
bokach siatka umożliwia odpływ nadmiaru wody po polewaniu. 
Na jednym z boków maty znajdują się dwie obszerne kieszenie. 
W jednej możemy umieścić np. środek dezynfekujący lub pod-
ręczną wagę, natomiast w drugiej znajduje się górna osłona na 
kołyskę. Naciągana jest ona po prostu na gumce, ale to w zupeł-

Na 
mocnym 
stelażu 

W 
dwóch

rozmiarach 
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Patrząc na rozmiary worka transportowego, w któ-
rym znajduje się mata Bathtub, nie sposób pozbyć 
się wrażenia, że oto właśnie kupiliśmy (zapewne 
przez przypadek) mały, jednoosobowy namiot 
karpiowy. Nic bardziej mylnego, gdyż mata ma po prostu 120 
cm długości i osadzona jest na solidnym metalowym stelażu. 
Dobrze przemyślany system składania pozwala jednak szybko 
ją złożyć i rozłożyć, a szerokie, regulowane na wysokość stop-
ki, pozwalają ustawić matę stabilnie w każdym niemal terenie. 
Na stelażu znajdują się także specjalne zaczepy służące do za-
blokowania całej konstrukcji, co dodatkowo chroni matę przed 
przypadkowym złożeniem. Grubo wyściełany, odporny na prze-
tarcia materiał, zapewnia rybie maksymalną ochronę, a wysoko 
wywinięte brzegi ułatwiają wykonywanie wszelkich operacji 

MAD Foldable Bathub
Cena: 380 zł  

Mivardi New Dynasty XL
Cena: 360 zł  

Mivardi New Dynasty XL to przestronna kołyska 
oparta na ramie wykonanej z metalowych rurek i 
czterech teleskopowo regulowanych nogach. Po-
zwala to stabilnie ustawić matę na nierównym terenie, a szerokie 
stopki zapobiegają zapadaniu się maty na podmokłym gruncie lub 
w miękkim podłożu. Wyściółkę stanowi poszycie wykonane z gęstej 
gąbki obszytej śliskim, nie chłonącym wody (i zapachu) materiałem. 
Znacznie ułatwia to czyszczenie i suszenie maty. Na dnie, po obu 
jej bokach znajdują się wstawki z gumowanej siatki, służące do od-
prowadzania nadmiaru wody, a dodatkowo całe poszycie można 
naciągnąć za pomocą specjalnych pasków znajdujących się pod 
stelażem. Po złożeniu służą one do spinania całej maty. Na górze 
znajduje się dwuczęściowa pokrywa zapinana na mocne rzepy, która 

przy rybie. Na samym dnie (i częściowo po bokach) znajdują 
się duże, mocne, gumowane kratki odpływowe, które ułatwiają 
odprowadzenie nadmiaru wody i przyspieszają schnięcie maty 

po zakończeniu łowie-
nia. Mata sprzedawana jest 
w komplecie z solidnym, 
wodoodpornym workiem 
transportowym, ale brak 
zamka na całej jego długości 
w znaczący sposób utrud-
nia pakowanie (zwłaszcza 
mokrej) maty do worka. I 
choć mata jest dość głęboka, 
przydałby się też (choćby 
dopinany na rzepy) górny 
fartuch ochronny. 

również została wyposażona w duże, siatkowane otwory. Pozwala to 
na całkowite zamknięcie kołyski, a z drugiej strony umożliwia dole-
wanie wody bez konieczności jej odpinania. Dodatkowo, na jednym 

z boków, wszyta została 
mata do klęczenia, którą w 
razie potrzeby możemy zło-
żyć i przymocować za po-
mocą rzepów. Niewątpliwą 
zaletą tej maty są również 
jej niewielkie wymiary po 
złożeniu, a z mankamentów 
z pewnością należy wymie-
nić brak torby transporto-
wej, co w znacznym stopniu 
utrudnia zapakowanie mo-
krej maty do samochodu. 

Niewielkie
wymiary

po złożeniu

Łatwy 
system 

składania
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Prezentowany model kołyski firmy Prologic, to już 
kolejna wersja maty tego typu, znanej wcześniej pod 
nazwą Commander. W modelu Hammock zastoso-
wano nowy, aluminiowy stelaż ze składaną ramą typu X Design, co 
pozwala szybko złożyć i rozłożyć matę nad wodą. Całkowicie od-
czepiane nogi pozwalają zminimalizować wymiary transportowe, 
a dodatkowo wyposażone są one w regulowane (ostro zakończone) 
stopki, które możemy umocować do podłoża przy pomocy szpilek 
dołączonych w komplecie do zestawu. Wnętrze kołyski wykonane 
jest z mocnej, gumowanej siatki, a na nią dopiero wpinana jest wy-
ściełana mata. Na jej dnie oraz po bokach znajdują się siatki odpro-
wadzające wodę, a w górnej jej części znajdują się uchwyty do prze-
noszenia oraz pływaki, utrzymujące matę na wodzie. System ten ma 
tę podstawową zaletę, że po zapięciu bocznych zamków możemy 
zważyć rybę bez konieczności przekładania jej do osobnego worka. 

Prologic Hammock
Cena: 490 zł  

Tandem Baits Phantom S-Frame Cradle
Cena: 485 zł  

Mata S-Frame Cradle firmy Tandem Baits to bardzo duża kołyska 
oparta na mocnej, stalowej ramie, która po złożeniu zajmuje sto-
sunkowo niewiele miejsca w samochodzie. Jej całkowita długość 
wynosi 125 cm, a złożona ma tylko 78 cm długości. Wysuwane te-
leskopowo nogi pozwalają na niezależną regulację ich wysokości, 
a szerokie, okrągłe stopki stabilizują matę na grząskim lub nierów-
nym terenie. Wnętrze maty wykonano z grubego, wodoodpornego 
materiału, którego śliska powierzchnia zapewnia najwyższy po-
ziom bezpieczeństwa dla ryb, a przy tym jest łatwa w czyszczeniu 
i suszeniu. Na dnie materaca znajduje się również duży (centralnie 
umieszczony) odpływ wody wykonany z mocnej, gumowanej siat-
ki. Dodatkowo, po bokach maty wszyte są dwa fartuchy zabezpie-
czające karpia przed wyskoczeniem lub czynnikami atmosferycz-
nymi. Gdy są nieużywane, możemy je zrolować i spiąć po bokach za 
pomocą wszytych gumek, a po rozłożeniu zapinamy je nad matą za 

Dodatkowo (na boku maty), znajduje się zaczep, za pomocą które-
go możemy matę przypiąć np. do podpórki, wykorzystując w tym 
celu gwintowany łącznik z linką, który również znajduje się w kom-

plecie. Pamiętajcie tylko, 
że worek nie ma zamka 
od góry, a tak zanurzony 
w wodzie będzie utrzymy-
wał rybę zaledwie kilkana-
ście centymetrów pod jej 
powierzchnią. Mata do-
stępna jest w dwóch roz-
miarach (Standard i XL), 
a każdy egzemplarz ma 
zapinaną na zamek torbę 
transportową. 

pomocą szerokich rzepów 
umieszczonych na środku. Po 
złożeniu maty na czas trans-
portu spinamy ją również 
przy pomocy rzepów i całość 
możemy zapakować do moc-
nej, wodoodpornej torby 
transportowej (z zamkiem) 
wykonanej z Duranylonu 
400D. 
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PRZEGLĄD KARPIOWEGO RYNKU 

NOWOŚCI SPRZĘTOWE 

carp spirit  
Rod Pod INOX 
Został zaprojektowany od podstaw z wykorzystaniem wspo-
magania komputerowego CAD i wykonany w całości z wy-
sokogatunkowej stali nierdzewnej 300. Niezwykle trwały, za-
pewniający lata bezawaryjnego użytkowania. Każda z nóg jest 
wyposażona w unikatowy sprężynowy mechanizm blokujący 
ją w odpowiedniej pozycji. Ta innowacyjna konstrukcja po-
zwala na bardzo szybkie ustawianie rod poda. Nogi są przy-
stosowane do różnych rodzajów powierzchni i kątów nachylenia gruntu. Można je ustawić pod 
kątem 45° lub w najniższej pozycji – pod kątem 22,5°, dzięki czemu rod pod jest znacznie niższy, 

a wędziska znajdują się bliżej gruntu. Każda z 4 pionowych podpórek 
jest wyposażona w szybkomocujący adaptor ułatwia-

jący błyskawiczny montaż rod poda, kompatybilny 
ze wszystkim buzz barami z serii INOX. Rod pod 
jest dostępny w formie podstawy – dla wędkarzy, 
którzy już mają buzz bary INOX, albo jako kom-
pletny stojak z zamocowanymi buzz barami 3/4, 
wyposażony w 5 szybkozłączek QR umożliwa-
jących ustawienie 3 lub 4 wędek. W komple-
cie znajduje się pokrowiec. 

   www.normark.pl

daiwa  
Emblem 35 SCW LD QD 
Legendarny karpiowy kołowrotek Big Pit w zupełnie nowej 
odsłonie. Innowacyjny nawój żyłki Slow Cross 
Wrap zapewnia płynne schodzenie żyłki przy 
wyrzucie, optymalizując osiągane odległości. 
Ekstra gruba, odporna na skręcanie główna 
oś ze stali Stainless daje niezbędną pew-
ność przy dużych obciążeniach w trakcie 
holu okazów, również na niewielkiej od-
ległości tuż przy podbieraku. Przekład-
nia Digigear II pracuje równo i płynnie, 
zapewniając optymalne przenoszenie sił 
i imponujące 106 cm prędkości ściągania 
na każdy obrót korbki.  Hamulec QD pozwala 
szybko dostosować siłę do dynamicznie zmienia-
jących się warunków w trakcie holu. Amortyzo-
wany klips na żyłkę HIP umożliwia powtarzalne 
zarzucanie w zanęcone łowisko, jednocześnie skutecznie chroniąc żyłkę. Kołowrotek jest wy-
posażony w 6 łożysk kulkowych. W komplecie jest aluminiowa szpula zapasowa. Sugerowana 
cena detaliczna: ok. 655 zł.

   www.daiwa.info.pl

Luksusowa cyfrowa waga z masywnymi 
składanymi uchwytami, solidnym kół-
kiem do wieszania na stojaku oraz wy-
trzymałym karabińczykiem do zawiesza-
nia siatki do ważenia. Skala pozwala na 
wybór spośród trzech różnych jednostek 
o maksymalnej wadze 50 kg / 110 lb / 99 
lb 15 oz i rozdzielczości 0,01 kg / 0,1l b / 
1oz. Dwie klasyczne baterie AAA zapew-
niają wyjątkowo długą żywotność. Waga 
zapamiętuje dziesięć ostatnich wartości 
ważenia wraz z datą i czasem. Sugerowa-
na cena detaliczna: 194,90 zł.

   www.mivardi.com

mivardi 
Waga elektroniczna MCS50

jaxon  
Stabilizatory wędziska 
Dodatkowa stabilizacja wędziska 
umieszczonego na sygnalizatorze 
brań. Zapobiega spadnięciu wędki 
podczas ciężkich warunków pogodo-
wych lub w momencie energicznego 
brania ryby. Oprócz wersji standar-
dowej dostępny jest stabilizator z 
podświetleniem, podłączany do 
sygnalizatora brań – do wy-
boru 4 kolory.

   www.jaxon.pl



carp zoom 
Uznany węgierski producent Carp Zoom ma w swojej ofercie na 
2019 r. kilka rodzajów kulek przynętowych oraz zanętowych.

ACT-X Boilies 16 mm 
Kulki zanętowe stworzone na bazie wyselekcjonowanych skład-
ników, tworzących mieszankę bogatą w proteiny. Mają dużą za-
wartość aromatów i olejów. W ofercie są kulki o średnicy 16 mm 
i w 6 popularnych smakach: Truskawka, Wanilia, Śliwka, Egzo-
tyczne Owoce, Wątroba, Ryba-Skorupiaki. Opakowanie 800 g.

Kulki haczykowe Fire Shot 16 mm 
Seria kulek proteinowych pakowanych w małe, lekkie, podręczne 
opakowania z zamknięciem pozwalającym na skuteczną ochronę 
kulek przed wysychaniem oraz utratą aromatów. Kulki są dostępne 
w opakowaniach 120 g, średnicy 16 mm i w kilku smakach: Truskawka, 
Miód, Ananas, Monstrualny Krab, Ośmiornica-Kałamarnica, Małża.

Kulki Pop-up 16 mm 
Czasami kulki leżące na dnie nie są w stanie przynieść sukcesu. Wiąże się to 
na przykład z żerowaniem ryb w toni. Wtedy najlepszą opcją jest zastoso-
wanie kulek pływających, które umożliwiają podniesienie przynęty. Carp 
Zoom Pop-up nadają się idealnie do takich zadań, w szczególności z za-
stosowaniem metody połowu w toni Zig Rig. Oferowane kolory i smaki 
pozwolą dostosować się do każdych warunków. Kulki dostępne w siedmiu 
wersjach smakowych (Wanilia, Truskawka, Słodka kukurydza, Ryba, Miód, 
Orzech Tygrysi-Scopex, Monstrualny Krab). Opakowania – 50 g.

Soft Pop-ups 8,10,12 mm 
Specjalna wersja kulek pop-up o wyjątkowej strukturze, powodującej 
intensywniejsze uwalnianie aromatów. Dodatkowo charakteryzuje je 
większa wyporność, co wpływa na atrakcyjność przynęty w wodzie. 
Można je stosować indywidualnie lub w połączeniu z innymi przy-
nętami. Opakowania zawierają 70 g kulek o średnicach 8, 10 oraz 12 
mm. Smaki: Truskawka, Mix Owocowy Czerwony, Ryba-Halibut. 

Mini Boilie 10 mm 
Grupa haczykowych kulek proteinowych o małej średnicy 10 mm. 
Polecane do Method Feedera, ale również w niektórych przypad-
kach do połowu karpi, zwłaszcza wiosną. Przynęta o takiej średni-
cy doskonale spisuje się w tych porach roku, kiedy ryby podcho-
dzą wyraźnie ostrożniej do przynęt. Stosowanie małych kulek nie 
wyklucza brania dużej ryby. Atrakcyjność zwiększa zestawienie z 
przynętą pływającą. W ofercie siedem smaków: Wanilia, Słodka 
Kukurydza, Scopex-Orzech Tygrysi, Ananas-kałamarnica, Tru-
skawka, Miód, Ryba, w opakowaniach 80 g.

Mini Pop-up 10 mm 
Miniaturowa wersja kulek pływających. Nowa receptura zwiększyła 
ich pływalność.  Oferowane kolory i wersje smakowe pozwalają na 
dostosowanie przynęty do każdych warunków. Możliwość stosowa-
nia pojedynczych kulek lub w zestawieniu z innymi. Polecane jest 
łączenie w pary różnych kolorów. Skuteczne zarówno w klasycz-
nym karpiowaniu, jak i technice Method Feeder. Dostępne sześć 
wariantów smakowych, w opakowaniach 50 g: Wanilia, Truskawka, 
Miód, Słodka kukurydza, Scopex, Ryba.

Fluo Pop-ups Color Mix 10, 12, 16 mm 
Wyselekcjonowana gama wysokiej jakości pływających kulek w 
wersji fluo. Kulki charakteryzują się podwyższoną zawartością do-
datków smakowych oraz protein. Naturalny smak i zapach umoż-
liwiają samodzielne dodanie przynęcie walorów wabiących przy 
pomocy dipów i innych aromatów. Pozostawienie kulki w wersji 
oryginalnej może sprawdzić się na łowiskach o dużej presji wędkar-
skiej, gdzie doświadczone karpie unikają aromatycznych przynęt. 
Kulki dostępne w wersji kolorystycznej mix o średnicach 10 mm, 
12 mm oraz 16 mm, w opakowaniach 50 g.

   www.jaxon.pl
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          okuma 
Kołowrotek LS-6K Baitfeeder 
Kołowrotek bazujący na rozwiązaniach konstrukcyjnych i stylistycznych znanych z 
modelu 8K. Korpus, pokrywy boczne i rotor wykonane są z wytrzymałego grafitu. 

Rozmiar kołowrotka to 6000, zaś waga wynosi 530 g. Za płynną pracę przekładni 
odpowiada zestaw 5 łożysk kulkowych i pojedyncze rolkowe łożysko oporowe. Jest to 
oczywiście łożysko bezstopniowego systemu antyrewersu Quick-Set. Zwiększona została 

o 15% – w stosunku do standardowego rozwiązania – średnica i wyso-
kość głównego koła napędowego przekładni, co oznacza ponad 30% 
wzrost jej mocy. Dzięki temu przy zastosowaniu szybkiego przełożenia 
5,3:1 – uzyskano nawój na poziomie 103 cm. Niespotykana stabilność 

pracy przekładni głównej – objawiająca się superpłynną pracą i wyso-
ką wytrzymałością oraz trwałością to efekt oparcia wałka zębatego na 
dwóch łożyskach kulkowych. Sam wałek zębaty jest precyzyjnie wyci-
nany z mosiądzu. Przekładnia jest wyposażona we włącznik wolnego 
biegu szpuli Auto Trip. Z tyłu kołowrotka znajduje się pokrętło regula-
cji nacisku hamulca wolnego biegu. Długi, 30-milimetrowy skok szpuli 
w systemie wolnej oscylacji ze ślimakowym posuwem szpuli zapew-
nia bardzo ciasny i twardy nawój na szpuli. Rotor w konstrukcji CRF 
(Cyclonic Flow Rotor) został zaprojektowany tak, by w czasie obrotu 
wytwarzać wirowy przepływ powietrza. Przyspiesza to czas schnięcia 
kołowrotka zroszonego wodą w czasie wyrzutu. Rotor jest wyważony 
komputerowo w systemie RES-II. Masywny i wytrzymały kabłąk wy-
konany jest z pełnego aluminium i ma łożyskowaną rolkę w systemie 
EFR-II. Szpula wycinana jest z aluminium. Pojemność wynosi: 370 m dla 

linki o średnicy 0,30 mm, 300 m dla linki 0,33 mm i 270 m dla linki 0,35 
mm. Pod szpulą pracuje wielotarczowy, progresywny 

hamulec główny z uszczelnieniem 
Hydro-Block. Maksymalny na-

cisk hamulca to 12 kg. Za 
przekazywanie napędu 
na przekładnię kołowrot-
ka odpowiada metalowa 
korba zakończona drew-
nianym uchwytem korby. 

Sugerowana cena detalicz-
na: 370 zł.

   www.okumafishing.eu



Gravity Silk - ple-
cionka w wersji 30 
lb. Zaprojektowana, 
aby idealnie wtopić 
się w otoczenie. Sześć perfekcyjnie splecio-
nych włókien tworzy plecionkę, niezwykle 
wytrzymałą, odporną na przecieranie, a jed-
nocześnie miękką i szybko tonącą. Plecionka 
doskonale sprawdza się w standardowych 
przyponach, takich jak Multi Rig i Combi 
Rig. Gravity Silk jest w zgniłym oliwkowo-
zielonym kolorze, lub ciemno brązowym. 

KLAMOTY

tandem baits 
Materiały przyponowe   

REKLAMA

Stealth Silk – w nowym kamuflażu i wyższej 
wytrzymałości 30 lb. Plecionka o perfekcyjnie 
zbalansowanej pływalności. Wolno tonąca, 
miękka, zapewnia wyjątkowo naturalną pre-
zentację przynęty. Doskonale pracuje w miej-
scach porośniętych roślinnością. Sprawdza się 
w multiprzyponach, zestawach z przynętami 
pływającymi, zbalansowanej krytycznie i do ło-
wienia z powierzchni. Zaprojektowana w tech-
nologii „stealth”, matowe wykończenie tłumi 
refleksy świetlne, nie płoszy ostrożnych karpi. 
Występuje w wersjach Stealth Silk Zaro-
śla Kamauflaż 
i Stealth Silk 
Ciemny Brąz.

Stealth Silk Strip-
per jest plecionką 
30 lb w nowym 
kamuflażu. Wolno 
tonąca z miękkim 
rdzeniem, otoczona antyrefleksyjną otuliną, 
odporną na przetarcie. Wiotki i miękki rdzeń 
ukryty został w mocnej otulinie o małym 
przekroju i dużej wytrzymałość. Dostępna w 
dwóch kolorach: Zarośla Kamuflaż i Ciemny 
Brąz.

Chod Stiff Mono 
– przezroczysty i 
bardzo sztywny 
materiał o wysokiej 
pamięci kształtu, można go dowolnie kształ-
tować i tworzyć najbardziej zaawansowane 
sztywne przypony. 
W odcinkach 30 m, dwóch średnicach: 0,49 
mm (25lb) i 0,55 mm (30lb).

Limpit Leadcore – 
ciężki, ale jednocze-
śnie miękki leader, 
który błyskawicznie 
tonie i całkowicie przylega do dna. W 2 wer-
sjach: Limpit Leadcore Ciemny Brąz i Limpit 
Leadcore Zarośla Kamuflaż. 

Hybrid Complex to ple-
cionka wykonana z naj-

mocniejszych włókien 
na świecie HMPE 
Dyneema. Osiem wy-
trzymałych włókien 
zaplecione zostało spe-

cjalną techniką i pokryte 
dodatkową wzmacniającą war-

stwą ABR. Hybrid Complex ma zastosowanie 
w miejscach pełnych małży, racicznic, lilii, pnia-
ków itp.

Gravity SuperLeaders 
– szybko tonący leader 

bez ołowiu, wiotki, ła-
twy w zaplataniu. Włókna 

HMPE Dyneema są ekstremalnie mocne i od-
porne na przetarcie. Gravity SuperLeaders prak-
tycznie nie ma sprężystości, dzięki czemu idealnie 
przylega do dna. Matowe wykończenie tłumi re-
fleksy świetlne. Dostępny w wytrzymałości 45 lb. 

   www.tandembaits.com
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anaconda 
Vipex 
Nowe wędziska karpiowe Vipex charakteryzują się zwracającym na siebie uwagę, eleganckim desi-
gnem. Zostały perfekcyjnie dopa sowane do potrzeb i wymagań nowoczesnego karpiarza, który „po-
luje” na dalekie dystanse. Każdy karpiarz znajdzie w tej serii perfekcyjną wędkę dla siebie. Nieważne, 
czy Short Range czy Long Distance, dzięki modelowi o krzywej ugięcia 4,0 lbs dotrzeć będzie można 
do obszarów niedostępnych dla innych tego typu sprzętów. Wędzisko doskonale ładuje się podczas 
zarzucania i precyzyjnie zanosi nawet ciężkie zestawy. Kij jest uzbrojony w 5 +1 dwustopkowych 
przelotek (szczytowa typu Flange XL), śrubowy uchwyt na kołowrotek Anaconda, ergonomiczny 
uchwyt z tworzywa EVA, czarną zaślepkę z logo, wykonaną laserowo. Dzięki pierwszej przelotce 50 
mm osiąganie odległości jest jeszcze łatwiejsze. Dostępne są 2 długości: 3,60 m (krzywe 3,0 lbs / 3,5 lbs) i 3,90 m (krzywe 3,5 lbs / 4,0 lbs).

   www.saengerpolska.pl

carp gravity  
Kulki zanętowe Beta 
Ekonomiczna wersja kulek domowego wyrobu. Mimo tego, że kulki te nie są tak mocno 
dopalone jak ich wcześniejsza wersja Alfa, to mają dużą siłę wabienia. Zawierają w sobie 
wszelkie stymulatory apetytu wzmacniające smak i zapach. Ich główną bazą są proteiny 
roślinne i w nieco mniejszym stopniu zwierzęce. Dobrze pracują w wodzie, uwalniając 
moc smaku i zapachu. Kulki Beta są wykonane na jajkach i zawierają ich pokruszone 
skorupy. Dostępne smaki: Truskawka, Squide, Rajski Owoc, Róża, Ananas, Banan. Opa-
kowania: 1 kg – 26,90 zł, wiaderko 3 kg – 74,90 kg.

   www.carpgravity.eu

cuda  
Ostrzałka do noży 
Wygodna i łatwa w użyciu ostrzałka 
do noży i nożyczek. Świetnie wy-
konana, bardzo dobrze ostrzy, nie 
niszcząc zarazem kształtu ostrza. 
Estetycznie wykonana, okazuje się 
niezwykle przydatna na biwakach 
karpiowych. Cuda to amerykański 
producent akcesoriów wędkarskich 
z ponad 40-letnią tradycją. Firma 
od lat specjalizuje się w wytwarza-
niu najwyższej jakości noży, szczy-
piec i kleszczy. Cena detaliczna: 
ok. 90 zł. 

   www.firmadragon.eu

Jest to absolutny top w swojej klasie – wędzisko przeznaczone głównie do 
połowu ze środka pływającego, o długości 3,30 m i uniwersalnej krzywej 
3,25 lb. Projektując to wędzisko, firma Banana Rods wykorzystała najnow-
sze osiągnięcia inżynierii materiałowej oraz własne długoletnie doświad-
czenia w produkcji wędzisk z najwyższej półki. Charakterystyka wędzisk 
zbudowanych z mieszanki 5 rodzajów węgla AeroSpace jest prosta i bez-
kompromisowa – pozwala zatrzymać rybę każdej wielkości, zapewniając 
jednocześnie maksymalną przyjemność z holu. Mimo że wędzisko jest 
przeznaczone głównie do użycia ze środka pływającego, pozwala na odda-
wanie dalekich rzutów, nawet do 140 m. Ma akcję ultrabezpośrednią, rów-
nomiernie się ugina, mając cały czas odpowiednią rezerwę mocy. Każde 
wędzisko jest robione na indywidualne zamówienie, jest więc możliwość 
wybrania z katalogu firmy różnego rodzaju komponentów.     

   www.bananarods.com

mivardi 
Wodoodporna torba premium 
Całkowicie wodoodporna torba z pro-
stym i niezawodnym w 100% zamyka-
niem przez zwijanie. Po zamknięciu 
zapobiega przedostawaniu się wody 
w każdej sytuacji, nawet jeśli worek 
wpadnie do wody. Dwa regulowane 
paski umożliwiają łatwe noszenie na 
plecach. Pojemność: 30 litrów. Suge-
rowana cena detaliczna: 67,90 zł.

   www.mivardi.com

banana rods 
Cross 11’ / 3,25 lb
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przetarcia materiał poliestrowy ma 
wodoodporność 2000 mm. W zesta-
wie wpinany na zamek pełny panel 
przedni z moskitiery, wkręty mo-
cujące, lekka podłoga i 2 sztyce. W 
pełni regulowana wysokość i szero-
kość pozwala dopasować namiot do 
warunków i stanowiska. Wymiary 
po rozstawieniu: 300 cm × 165 cm × 

125 cm. Wymiary po spakowaniu:106 cm × 17 cm. Namiot waży tylko 
6,5 kg wraz z podłogą, sztycami, przodem z moskitiery i wkrętami.

   www.foxint.com

KLAMOTY

Prologic 
Torba Storm Safe Carryall 

Model jest częścią pierwszej serii toreb z 
materiału EVA, które są praktycz-

nie niezniszczalne. Można w 
nich trzymać niemal wszyst-
ko, na przykład większa torba 
pozwala na bezpieczne prze-
chowywanie śpiwora, zabez-
pieczając go przed deszczem 
i wilgocią. Są one pojemne 
i łatwe w użyciu, a przede 

wszystkim wodoodporne do 
wysokości zamka. Zgrzewane 

szwy są praktycznie niezniszczal-
ne. Godzien podkreślenia jest fakt, że 

opisywane torby są łatwe do czyszczenia. 
Na wyposażeniu: zewnętrzne kieszenie 

na zamek, pasek na ramię, a większy 
model w wygodne uchwyty. Tor-

ba dostępna jest w dwóch roz-
miarach: L – szerokość 56 cm, 
wysokość 35 cm, głębokość 39 
cm, oraz M – szerokość 38 cm, 
wysokość 27 cm, głębokość 29 
cm. Sugerowana cena deta-

liczna: 370 zł i 200 zł. 
   www.prologicfishing.com

fox  
EVO Compact 
Karpiarze długo czekali na taki model namiotu – mowa o legendar-
nym namiocie Fox EVO Compact, który powraca w udoskonalonej 
wersji. Dzięki swej konstrukcji jest wyjątkowo kompaktowy, a po 
rozłożeniu funkcjonalny i przestronny w środku. Lekki i poręczny 
namiot przeznaczony do krótkich zasiadek. Konstrukcja wykonana 
z włókna szklanego, ustawiona pod kątem zgięcia, tworzy powięk-
szoną wewnątrz przestrzeń, poprawiając również naprężenie na tyl-
nym panelu, co pomaga w samodzielnym rozstawianiu.  Odporny na 

daiwa  
Infinity Holdall 
Futerał umożliwiający transport 
trzech wędek oraz dodatkowych 
akcesoriów, takich jak podpór-
ki, parasol itp. Osobne prze-
grody i dodatkowe zapięcia na 
rzep gwarantują maksymalną 
ochronę cennego sprzętu. Kon-
strukcja futerału pozwala na 
przechowywanie w nim wędzisk 
z 50-mm przelotką prowadzącą. 
Wyposażony jest w wygodny, 
miękko obszyty pas na ramię, 
dwie zewnętrzne kieszenie (97 
× 14 × 5 cm) na podpórki i 
parasol 170 cm. W komplecie 

przeciwdeszczowy pokrowiec. 
Wszystkie szwy dla jak naj-
większej żywotności są po-
dwójne. Materiał: 100% po-
liester (1200D, pokryty PVC). 
Sugerowana cena detaliczna: 
ok. 700 zł. 

   www.daiwa.info.pl
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banana rods 
T48 12’ / 3,25 lb 
Najpopularniejszy model karpiówek francuskiej firmy Banana Rods, 
specjalizującej się w produkcji wędzisk. Każde wędzisko (w tym również 
blank) jest robione na indywidualne zamówienie, jest więc możliwość 
wybrania z katalogu firmy różnego rodzaju komponentów, a także per-
sonifikacja (nazwisko, flaga państwa itp.). T48 o długości 3,60 m i krzywej 
ugięcia 3,25 lb jest wędziskiem uniwersalnym, doskonale radzącym sobie 
w każdym rodzaju łowiska. Jest ono przeznaczone do łowienia zarówno 
w wielkich jeziorach zaporowych, jak i w rzekach i w miejscówkach 
z zaczepami. Równie doskonale nadaje się do dalekich rzutów, 
sięgających 160 m. Oprócz właściwości rzutowych, podczas holu 
wędzisko progresywnie, równomiernie oddaje swoją moc, pozwa-
lając na doskonałe czucie tego, co dzieje się na końcu zestawu, bez 
względu na to czy holujemy mniejszą rybę, czy też okaz.   

   www.bananarods.com

Jednoosobowy namiot Carp Spirit BLAX jest wykonany z mocnego, trwa-
łego poliuretanu 210D wzmocnionego nylonem. Wodoodporność tka-
niny wynosi 5000 mm H2O, a wszystkie szwy są podklejane termicznie 
taśmą, dzięki czemu w namiocie jest sucho nawet w najbardziej deszczo-
we dni. Dwużebrowa, aluminiowa konstrukcja jest lekka i wyposażona 
z przodu w dodatkowe żebro tworzące przedsionek. Drzwi oferują trzy 
opcje: całkowite zamknięcie, przezroczyste okno z PVC i moskitiera. Cały 
przód może być zwinięty i zabezpieczony zatrzaskami w celu zapewnie-
nia całkowitej widoczności łowiska. W komplecie jest powiększona torba 
transportowa i mocne śledzie T, oraz mocna, lekka podłoga z poliure-
tanu. Osobno dostępny jest zimowy tropik Winter Skin, zapewniający 
komfort w najbardziej ekstremalnych warunkach. Namiot dostępny jest 
również w wersji dla 2 osób. Sugerowana cena detaliczna: ok. 600 zł za 
namiot, 300 zł za zimowy tropik. 

   www.normark.pl

Prologic 
Krzesło Commander Daddy Long 
Dzięki wysokiemu oparciu i długim nogom 
to krzesło jest idealnym wyborem dla karpia-
rzy ceniących komfort bez kompromisów. 
Oparcie jest uchylane z zakręcaną blokadą. 
Miękkie i oddychające wyścielenie to 
gwarancja wygody. Jej najwyższy 
poziom to zasługa zintegro-
wanej poduszki z miękkiego 
neoprenu. Zewnętrzna część 
siedziska obszyta jest tkani-
ną w kamuflażu MCP. Pod 
siedziskiem umiejscowio-
no małą kieszonkę zapi-
naną na zamek. Krzesło 
wyposażone jest w pod-
łokietniki. Regulowane 
nogi, a także obrotowe 
stopki o powiększonej 
powierzchni, pozwalają 
na stabilne ułożenie krzesła 
na każdej powierzchni. Wymiary siedzi-
ska: szer. 60 cm, dł. 57 cm; oparcia: szer. 
60 cm, wys. 67 cm. Długość nóg regulo-
wana od 45 cm do 62 cm. Sugerowana 
cena detaliczna: 601 zł. 

   www.prologicfishing.com

mikado 
Haczyki Territory – Choody 
Haczyki z serii Choody są przezna-
czone do przynęt tonących i pływa-
jących z zastosowaniem sztywnych 
materiałów przeponowych typu flu-
orocarbon czy sztywna żyłka mono. 
Idealne do wiązania przyponów typu 
Chod Rig, Stiff Rig. Został tak za-
projektowany, aby doskonale zapiąć i 
trzymać rybę.

   www.mikado.pl

dragon  
Zanęta XXL Karp Halibut 
Mieszanka o wyrazistym, mocnym, rybnym aromacie, dosko-
nale sprawdzi się niemal na wszystkich łowiskach z populacją 
karpia, przeznaczone również do nęcenia łowisk komercyjnych. 

Selektywne, grubofrakcyjne i aromatyczne – tak 
w skrócie można scharakteryzować 
serię zanęt spod znaku XXL. Karp 
Halibut nadaje się do użycia w me-
todzie gruntowej i włosowej. Do-
stępne w opakowaniach 1 kg i 3 kg. 
Cena detaliczna: ok. 9 zł / 1 kg. 

   www.firmadragon.eu

BEZPIECZNY 
WYBÓR
WEDZISKA
WĘDZISKA C3C. Nowe wędziska karpiowe C3c zostały zaprojektowane bez jakichkolwiek 
kompromisów w jakości i wyposażeniu. Profil blanku jest nieco bardziej stożkowy, co przekłada 
się na szybszą akcję i większą czułość. Wzmocnienia dolnika z węgla 3K wraz z przelotką startową 
o średnicy 50mm (w mocniejszych modelach) pozwalają osiągać znaczne dystanse wyrzutów i dają 
pełną kontrolę nad holowaną rybą, w każdej sytuacji. Jeśli szukasz lekkich, niezawodnych 
i nowoczesnych wędzisk karpiowych, nasze nowe koje C3C nie zawiodą Cię! 
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carp spirit  
Namiot BLAX
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daiwa  
Emcast Carp  
Wędziska karpiowe Emcast mają smukłe blanki o dużej wytrzymałości i wielkiej mocy, 
dzięki której bezpiecznie można wylądować każdą zdobycz. Ich akcja pozwala osiągać 
duże odległości wyrzutowe, jednocześnie amortyzuje nagłe zrywy holowanych ryb. Obie 
wędki typu Stalker o półparabolicznej akcji nadają się do łowienia blisko brzegu i ze środ-
ka pływającego. Wyposażone są w blank węglowy High-Modulus, dwustopkowe przelot-
ki Titanium-Oxyd, włókno węglowe Woven na gryfie, oraz futerał transportowy. Model 
12 ft / 3 lbs ma 50-mm przelotkę startową. Sugerowana cena detaliczna: ok. 535 zł.

   www.daiwa.info.pl

mivardi 
Krzesło Premium Quattro 

Kompaktowa wersja popularnego fotela Comfort 
Quattro z wyjątkowo mocną stalową ramą o no-

śności 175 kg. Położenie oparcia można 
regulować, podnosząc podłokiet-
niki i przechylając oparcie do żą-

danej pozycji. Poszycie materaca 
wykonane jest z mocnego i 
trwałego nylonu B-POL 600D, 

który łatwo się myje. Fotel wyposażony jest w nowe 
blokady do regulacji.  Dźwignia blokady może być 
obsługiwana przez ręczne nadepnięcie lub proste na-
ciśnięcie dłonią. Każda noga została wyposażona w 
szerokie regulowane stopy zapobiegające zapadaniu 
się w grząskim gruncie. Sugerowana cena detalicz-
na: 304,90 zł.

   www.mivardi.com

mad 
Wędziska Greyline Series 
To już czwarta odsłona znanych wędzisk z serii D-Fender. Greyline to kultowe kije wykonane z wę-
gla 24T, w najbardziej popularnych długościach, jak i ciężarze wyrzutowym. Wyróżniają je odświeżony 
blank oraz brak klipsa. W ofercie również model z wymiennymi szczytówkami o nazwie Duo-Tip, kar-
piowy trzyskład, wędka teleskopowa jak i spod, który przyda się do nęcenia rakietą zanętową. Nie zapo-
mniano również o zwolennikach stylu retro. W tym przypadku propozycja z dolnikiem wykończonym 
korkową rękojeścią. Greyline to klasa sama w sobie. Sugerowana cena detaliczna: od 230 do 350 zł.

   www.mad-fishing.de/pl
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Wytwarzane przez amerykańską firmę 
Boomerang Tool Company specjalizu-
jącą się w produkcji wysokiej jakości 
akcesoriów dla wędkarzy. Boomerang 
Tool tnie jednym cięciem nawet luźno 
wiszącą plecionkę, żyłkę i fluorocarbon 
bez zgniatania i strzępienia. 
To niezmiernie ważne podczas nawle-
kania koralików i rurek do zestawów 
gruntowych i karpiowych. Nożyczki 
mają opatentowany system chowania 
ostrza przy użyciu jednej ręki i wy-
ciągany retraktor na lince o długości 
około 80 cm. Model Long Snip wypo-
sażony jest w wydłużone ostrza, trzy-
krotnie powiększające szkło oraz igłę 
do przepychania oczek haków. Cena 
detaliczna: ok. 90 zł (The Snip); ok. 
120 zł (Long Snip).

   www.firmadragon.eu

dragon  
Cążki do plecionki 
The Snip / Long Snip
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Zupełnie nowa formuła. Dumbellsów o średnicy 14 mm – idealnie  zrów-
noważony, zwłaszcza gdy użyjemy haczyka w rozmiarze 6. Stworzone z 
użyciem koloru i kluczowych składników kulek premium, perfekcyjnie 
dopasowanych do zanęty sypkiej z tej serii. Powoli uwalniają rozpuszczal-
ne w wodzie atraktory. Sugerowana cena detaliczna: ok. 21 zł.

   www.normark.pl

KLAMOTY

dynamite baits  
Wafters

Jedna z nowości na 2019, 
nowe haki firmy MAD, wy-
konane ze specjalnego stopu 
stali, który jest zdecydowanie 
bardziej odporny jest na ko-
rozję czy rozginanie. Na serię 
składa się 5 najbardziej popu-
larnych wśród karpiarzy mo-
deli: Chod, Curve Shank, Long 
Shank, Snag, Wide Gap, w roz-
miarach od 2 do 8. Dostępne 
w opakowaniach po 10 sztuk. 
Sugerowana cena ok. 20 zł.

   www.mad-fishing.de/pl

Chod Curve
Shank

Long
Shank

Snag Wide
Gap

banana rods 
SpodMarker X 13’ / 6 lb 
Ekstremalne wędzisko, które łączy w sobie cechy dwóch 
różnych karpiówek – do używania z rakietą zanętową, 
czyli jako Spod, oraz do badania dna jako Marker Rod. 
Dlatego też nosi nazwę SpodMarker. Dzięki zastosowa-
niu do produkcji blanku 6 różnych rodzajów węgla, od-
powiednio ze sobą połączonych, to niesłychanie mocne, 
ale lekkie i o cienkim blanku wędzisko pozwala na eks-
tremalne rzuty, zarówno dowolną rakietą zanętową jak i 
markerem z ciężarkiem ponad 200 g, co umożliwia pene-
trację łowiska na dystansie niemal 200 m. Odpowiednio 
zaprojektowana akcja wędziska, w tym szybko „gasnąca” 
szczytówka pozwalają na oddawanie bardzo celnych i po-
wtarzalnych rzutów.  

   www.bananarods.com

mad  
Haki ze specjalnego stopu stali

radical  
After Dark Rod Pod 
Mocny rod pod z rozkładanymi no-
gami i rozkładaną środkową ramą. 
Stojak doskonale sprawdzi się 
na dużych jeziorach, ale 
także może być używany 
na rzekach o średnim ucią-
gu. Całość została wykonana w 
kolorze czarnego matu. Długość 120 
cm, szerokość 85 cm i wysokość 70 
cm. Sugerowana cena detaliczna 
od: 382,30 zł.

   www.zebco-europe.biz/pl
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mikado 
Molia

anaconda
Magic Cast  
Magic Cast to kołowrotek przeznaczony do dalekich rzu-
tów. Anaconda Fast Drag System to innowacyjny system 
hamowania, który pozwala na szybką reakcję na branie. 
Na skali od 1 do 10 można wybierać spośród łącznie 10 
różnych, precyzyjnie działających mocy hamowania. 
Tryb „Fullrun” gwarantuje odpowiednią szybkość 
reakcji przy najmniejszym wysiłku i pozwala wyko-
rzystać pełnię mocy hamowania tego kołowrotka. 12 
delikatnie pracujących, częściowo la kierowanych łożysk 
kulkowych ze stali szlachetnej zapewnia spokojny i równo-
mierny bieg. Wysokie przełożenie odpowiada za dobre pozy-
skiwanie żyłki na dużych dystansach. Lekko stożkowata szpula da lekiego 
zasięgu umożliwia osiąganie ekstremalnych odległości rzutu. 

   www.saengerpolska.pl

radical  
Żyłka Invisible 
Zielona żyłka, która praktycznie znika między roślinami w wodzie. 
Duża wytrzymałość na węzłach, wysoka odporność na przetarcia i do-
bra elastyczność zapewniają pewny hol karpia. Materiał występuje w 
trzech średnicach (0,30 / 0,35 / 0,40 mm) oraz różnych nawojach, w za-
leżności o wybranego rozmiaru. Sugerowana cena detaliczna od: 106 zł.

   www.zebco-europe.biz/pl

Plecionka przyponowa to zaraz po 
haczyku najważniejszy element ze-
stawu typu „first contact”. Jednak w 
przeciwieństwie do haka musi ona 
wytrzymać o wiele więcej. W grę 
wchodzą nie tylko wielkie przeciąże-
nia, ale i wszelkie możliwe podwodne 
przeszkody, które mogą zakończyć 
hol w ułamku sekundy. Dlatego fir-
ma Mikado stworzyła plecionkę dla 
najbardziej wymagających. Jest bar-
dzo mocna na węzłach i odporna na 
przetarcia. Okrągła i co najważniejsze 
neutralnie tonąca, dzięki czemu ide-
alnie układa się na każdym podłożu, 
nie wzbudzając podejrzeń ryb. Molia 
to miękka plecionka, dzięki której 
można stworzyć przypon na bardzo 
ostrożne karpie i amury.

   www.mikado.pl

mikado 
Worki PVA 
Przeznaczone do umieszczania 
przynęt zanętowych w miejscu 
połowu, występują w różnych wiel-
kościach i kształtach oraz w wer-
sjach z otworami i zamknięciem. 
Dostępne kształty: prostokątny, 
zaokrąglony oraz stożkowy.

   www.mikado.pl

carp spirit  
Multipodbierak Magnum X1 - 42” 
Jego typową długość 6 stóp można szybko zreduko-
wać do 3 stóp podczas podbierania ryby z łodzi lub 
w niewielkiej, zarośniętej wodzie. Natomiast po roz-
winięciu pełnej długości (9 stóp) jest idealny do pod-
bierania z wysokiego, stromego brzegu oraz podczas 
lądowania ryby długim zestawem typu Zig Rig. Jedno-
elementowy, węglowy trójnik do ramion jest lekki, a jed-

nocześnie wytrzymały.  Dolna 
część sztycy jest pokryta japońską 
folia termokurczliwą, co zapobiega 
ślizganiu się dłoni w czasie podbiera-
nia ryby. Kapturek EVA na końcu sztycy 
zapobiega dostawaniu się zanieczyszczeń do jej 
wnętrza. Bardzo miękka, przyjazna dla ryb zielona siatka jest wypo-
sażona w magnetyczny klips, który zapobiega jej zaczepianiu o dno 
podczas łowienia z brzegu w płytkim łowisku. Gładkie, profilowane 
stalowe końcówki ramion ułatwiają szybkie rozkładanie podbieraka. 
Przydaje się również możliwość wymiany lub naprężenia linki łączącej 
ramiona. Sugerowana cena detaliczna: ok. 400 zł. 

   www.normark.pl

jaxon  
XTR Carp Lead Core 

Materiał przyponowy z ołowianym rdzeniem. Niezastąpiony 
przy budowaniu szybko tonących zestawów karpiowych, do-
datkowo doskonale zabezpieczający zestaw przed przetarciami. 
W ofercie 2 wersje kolorów: splot brązowo-czarny i splot zielo-
no-czarny. Każdy z tych kolorów w dwóch wersjach wytrzyma-

łości i stopnia tonięcia: 25 lbs – 2 g/mb i 30 lbs – 4 g/mb. Pojem-
ność szpulki wynosi 5 m. Cena około 10 zł.

   www.jaxon.pl
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mad
Duo Head Hangers 
Jeszcze lżejsze, jeszcze mniejsze, jeszcze bardziej czułe. Tak można opisać proste, a zarazem praktyczne Duo Head Hangers o dwojakim 
zastosowaniu. Można użyć tradycyjnej kulkowej głowicy, ale także wymienić na płaską głowicę przeznaczoną do łowienia na „luźną” żyłkę. 
Obie głowice są w komplecie. Waga to tylko 7,5 g z łańcuszkiem. Całkowita długość 20,5 cm. Hangery dostępne są w pięciu wariantach 
kolorystycznych: niebieskim, żółtym, czerwonym, zielonym, purpurowym. Sugerowana cena detaliczna: ok. 45 zł.  

   www.mad-fishing.de/pl

dragon  
Karpiówki MegaBaits Tactix 3.Carp 
Szeroka oferta wędzisk – wracających do łask 
wędkarzy karpiowych – zbudowanych z trzech 
części. Poza wygodnym transportem przy takiej 
konstrukcji możliwe jest obniżenie wagi w stosun-
ku do modeli dwuczęściowych. Dostępne modele 
(lb): 2,75; 3,0; 3,5. Długości: 3,30 m, 3,60 m, 3,9 m 
(3 i 3 ½ lb). Długość dolnika: 48–52 cm. Średnica 
przelotki startowej: 40 i 50 mm. Cena detaliczna: 
ok. 330 zł.  

   www.firmadragon.eu

fox  
FX Boat 

Seria FX Boat zdobyła uznanie na rynku karpiowym. Pontony Foxa w tym roku zostały pod-
dane liftingowi. Dostępne są modele: 180, 200, 240, 290, 320. Pontony wykonane są z 
mocnego materiału o grubości w przedziale 0,7 mm do 0,9 mm (w zależności od 
modelu), w kolorze Camo lub zielonym. Okrągłe zakończenia pływaków poprawia-
ją stabilność w wodzie oraz zwiększają przestrzeń wewnątrz. Wbudowany, gumowy 
kil polepsza pływalność, podniesiony dziób pomaga natomiast w pokonywaniu 
wysokich fal. Pontony są kilkukomorowe (w zależności od modelu), uzbrojone w 
nadciśnieniowy zawór bezpieczeństwa. Bardzo szerokie i dłuższe wnętrze zwiększa 
komfort, a największe modele dostępne są z podłogą dmuchaną lub aluminiową. 
Wzmocnienia na bokach pontonu od spodu to dodatkowa ochrona. Udogodnieniem 
są rączki umieszczone w odpowiednich miejscach, aby ponton podczas przenoszenia 
był dobrze wyważony. W komplecie są też czarne, aluminiowe wiosła i lekkie, czarne 
siedzisko z aluminium oraz dwa odlewane mocowania do echosondy są w komplecie. 
W zestawie jest też pompka nożna, zestaw naprawczy i klucz do zaworów. 

   www.foxint.com

KLAMOTY

carp gravity  
Pasta pelletowa 
Gotowa pasta pelletowa do obklejania przy-
nęty haczykowej. Bogata w białka zwierzęce, 
ekstrakty i przyprawy. Zawiera całe i zmikso-
wane stworzenia morskie. Dostępne smaki: 
Bloodworm/Caviar, Wild Krill, Zołza, Tru-
skawka, Blondie, Arctic Krill. Sugerowana 
cena detaliczna: 19,90 zł za 200 ml.

   www.carpgravity.eu
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fox  
EDGES 
Seria EDGES powiększyła się o wiele ciekawych akcesoriów do zestawów końcowych.  Nowe 
haki Wide Gape Baked X oraz Curve Shank X stworzone zostały dla miłośników łowienia 
karpi z ekstremalnych i zarośniętych zbiorników, gdzie konieczny jest siłowy hol. Haki wy-
konane są w technologii Arma Point ze stali wanadowej XC80 z grubszego drutu. Dostępne 
rozmiary: 1, 2 i 4. Dla miłośników łowienia na Zig Riga Fox przygotował zestaw Zig Lead 
Clip Kit, który wyróżnia się krętlikiem łożyskowanym. Redukuje on skręcanie się żyłki, co 
ma miejsce podczas łowienia na długie przypony z żyłki. Zestaw zawiera: 5 nasadek Naked 
Line Tail Rubber, 5 klipsów Zig Lead Clip, 5 krętlików łożyskowanych, 5 nasadek antyspląta-
niowych XL, 5 kołeczków T-Peg dla zabezpieczenie krętlika w klipsie. Długo wyczekiwanym 
produktem z serii EDGES bez wątpienia były pozycjonery. Projektanci stworzyli dwa mode-
le pozycjonerów wykonane z dwóch tworzyw. Model Flippas pozwala stworzyć przypon o 
bardzo agresywnym kącie zacięcia. Pozycjonery Line Alignas są w standardowym kształcie 
pozycjonerów, które pozwalają stworzyć idealny przypon Line Aligner. Nasadka przedłuża 
haczyk pod pewnym kątem, co pomaga w jego obrocie i wbiciu w pysk karpia. Pozycjonery 
w wersji Tungsten wykonane są z tonącego materiału wolframowego, doskonale sprawdza-
jącego się podczas łowienia na zbalansowane przynęty. Dostępne są w dwóch wielkościach 
– jedna do haczyków w rozmiarach 10–7, a druga do haczyków w rozmiarach 6–1. Opako-
wanie zawiera 8 sztuk.

   www.foxint.com
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Krzesło 
CamoCODE
QUATTRO
Stylowe, wygodne, luksusowe

g Luksusowa wersja najlepiej sprzedającego się krzesła Comfort Quattro.
g Niezwykle wygodny materac polarowy.
g Nowoczesny design Mivardi serii CamoCODE.
g Popularny i całkowicie niezawodny system składania oparcia.
g Niezwykle lekka i solidna rama aluminiowa o wytrzymałości 160 kg.
g Unikalne blokady do regulacji zaprojektowane i wykonane wyłącznie przez Mivardi.
g Nowo zaprojektowane stopy zapobiegające zapadaniu się w grząskim gruncie.

www.facebook.com/mivardipolska

www.mivardi.com

CamoCODE
QUATTRO
Max. obciążenie: 160 kg

Cena od 374,90 zł
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NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 

Z KARPIOWEGO ŚWIATA AKTUALNOŚCI WYDARZENIA Spotkanie wędkarzy w Hali Arena  

Rybomania Gliwice
Trzecia edycja Rybomania Tour w sezonie 2018/2019, po warszaw-
skiej i poznańskiej, w dniach 9–10 marca 2019 r. zawitała do Gli-
wic. Halę Arena Gliwice odwiedziło ponad 9000 osób. W związ-
ku z tym, że sezon karpiowy właściwie już się rozpoczął, była to 
przede wszystkim okazja do zakupów. Było z czego wybierać, gdyż 
głównymi wystawcami targów były sklepy, hurtownie wędkarskie 
oraz producenci przynęt. Poniżej prezentujemy migawki z Gliwic 
uchwycone przez naszego wysłannika Tomasza Gębkę. 

Wystawcy zapełnili 
całą halę

Na stoisku Real Trophy – jak ze snu 
niedowartościowanego karpiarza

Biorę to! Janek Zawada 
na stoisku Nasha

Rybomania ponownie na południu 
Polski, ale tym razem w Gliwicach

Pontony Jochym Marine 
od niedawna dostępne także w Polsce

Andrzej Walczak prezentuje 
najnowszą propozycję 
RidgeMonkey. Że też nikt 
wcześniej na to nie wpadł…
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Prezentujemy targowe pary, a nawet tria. Niektóre z konieczności, ale 
były też dla przyjemności:    

Od dziecka w świecie karpiowym 
– Bartek Celny z córką

Kuba Górski i ekipa Mivardi

Ekipa Carp-World hołduje zasadzie 
– fryzjer nie ma czego tu szukać

Videotronic i stali bywalcy 
wszystkich imprez targowych: 
Krzysiek (jak zwykle siedzi), 
Zbyszek (jak zwykle stoi)

Witek Smolarczyk z Jet Fish zadowolony, 
bo poszerzył ofertę o… róże

… podobnie jak u Bandit Carpia 
(nie tylko ze względu na karpiowe żarcie)

Kto nam podskoczy? Wbrew pozorom 
panowie z AK Baits są bardzo łagodni

AKTUALNOŚCI

Na stoisko Neco Fishing warto 
się było wybrać nie tylko ze 
względu na sygnalizatory…
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WYDARZENIA Rozpoczęcie Sezonu z „Karp Maxem” 2019  

Zimowy tydzień na Gosławicach 

AKTUALNOŚCI   |     NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z KARPIOWEGO ŚWIATA

To była jubileuszowa, X edycja zawodów, co roku organizowanych w 
kwietniu. Tym razem 20 ekip walczyło głównie z pogodą, w dniach 
8–13 kwietnia. Jeszcze kilka dni przed rozpoczęciem zmagań Gosła-
wice były całkiem szczodre, bo łowiono okazy ponad 20 kg, a naj-
większy ważył aż 28 kg. 
Pierwsza doba Rozpoczęcia Sezonu była niezwykle obiecującą, bo aż 
14 drużyn miało na swoim koncie rybę, w tym największą 21,1 kg, 
złowioną na st. 6. Wystarczyło jednak kilka godzin, aby sytuacja dia-
metralnie się zmieniła, kiedy temperatura spadła z niemal 20°C do 
niespełna 5°C w dzień, zaś w nocy pojawiły się przymrozki. Karpie 
niemal natychmiast przestały żerować i „budziły” się z letargu zaled-
wie parę razy na dobę i to na bardzo krótko. Do czwartku, czyli 4. dnia 
zawodów, wykrystalizowała się czołówka zespołów. To te, łowiące na 
stanowiskach 6 (Starzec/Waśniowski), 7 (Januła/Brzoza), 9 (Marczak/
Adach) i 16 (Wdowczyk/Zimniak) a tuż za nimi na st. 14 (Hoyer/
Urbanowski). Piątkowy ranek przyniósł lekkie zmiany, do czołówki 
dołączyli Procek/Jagucki (st. 10) oraz  Franczak/Łapot (st. 8). Każdy 
jednak zdawał sobie sprawę, że to przecież Łowisko Gosławice, gdzie 
w każdej chwili można się spodziewać brań wielkich karpi, które 
mogą wywrócić całą klasyfikację do góry nogami. 
Tak właśnie się stało i chociaż obyło się bez tzw. nocy cudów, klasy-
fikacja nieco się zmieniła, zaś rybą 21,8 kg zespół ze st. 16 zapewnił 
sobie zwycięstwo. Ostatniej nocy została też złowiona największa ryba 
zawodów – 24,4 kg. Szczęśliwym łowcą wspaniałego karpia pełnołu-
skiego, a jednocześnie życiówki  był Michał Bloch. Tym samym jego 
ekipa trafiła do punktowanej czołowej szóstki.
W sumie, mimo fatalnej aury, podczas zawodów złowiono 6 dwudzie-
stek, a kilku zawodników świętowało pobicie swoich życiówek.
Uwaga: przyszłoroczna, XI edycja Rozpoczęcia Sezonu z „Karp Maxem” 
na Łowisku Gosławice odbędzie się w dn. 4–10 kwietnia 2020 r.

Wyniki końcowe:
1. Rafał Wdowczyk / Dawid Zimniak, st. 16        
             –  62,1 kg (21,8–20,6–19,7)
2. Gabriel Starzec / Tomasz Waśniowski, st. 6      
             – 61,2 kg (21,1–20,5–19,6)
3. Tomasz Januła / Adam Brzoza, st. 7                 
             –  55,0 kg (18,7–18,5–17,8)
4. Wojciech Marczak / Adrian Adach, st. 9            
             – 54,4 kg (19–17,8–17,6)  
5. Damian Procek / Kamil Jagucki, st. 10              
             – 52,2 kg (20,3–17–14,9)
6. Grzegorz Henczel / Michał Bloch, st. 18            
             – 51,7 kg (24,4–14–13,3) 

Zespół Prologic z pięknym karpiem, 
ale bez miejsca na podium

24,4 kg – największa 
ryba zawodów

Uczestnicy zawodów
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AKTUALNOŚCI

Sponsorem generalnym Rozpoczęcia Sezonu z Karp Maxem była 
firma Prologic. Ufundowała nagrody dla 6 czołowych zespołów, 
oraz dla łowcy największej ryby: wędziska C3C 12’ / 3 lbs; wędziska 
C2 Natura 12’ / 3,5 lbs; wędziska C.O.M. Raw 10’ / 2,75 lbs; koły-
ski Hammock Unhooking Mat XL; torby: Storm Safe Carryall L, 
Storm Safe Carryall M; plecaki CDX Rucksack; torby piknikowe 
Logicook Feast Bag; fotel Commander Daddy Long Chair; czapki 
Bank Bound Camo.

Prezent z okazji X edycji od 
właściciela łowiska, Gospodarstwa 
Rybackiego Gosławice

Nagrody ufundował Prologic

1. miejsce

3. miejsce

2. miejsce

5. miejsce

4. miejsce

6. miejsce
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Podajemy informacje, które dotarły do naszej redakcji do połowy kwietnia 2019 roku. Organizatorzy zawodów, niewymienionych w tym ze-
stawieniu, mogą przesłać informację o swoich imprezach, pisząc na maila: redakcja@karpmax.pl. Uzupełnioną listę wydrukujemy w kolejnym 
numerze „Karp Maxa”.

ZAWODY Gdzie będziemy rywalizować w nadchodzącym sezonie? 

Zawody karpiowe w 2019 roku

AKTUALNOŚCI   |     NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z KARPIOWEGO ŚWIATA

Zawody „Karp Maxa”

22–26.05       – Karpiowy Puchar Normark/Polskie eliminacje do World Carp Classic; Łowisko Nekielka; wcc@karpmax.pl (brak miejsc)
20–23.06       – Konszachty z Foxem/Fox kontra Reszta Świata; Łowisko Szachty; konszachty@karpmax.pl

Zawody pod patronatem „Karp Maxa”
1–5.05            – Karp Odry; Rzeka Odra; wojtekczapla@vp.pl
1–5.05            – IV Puchar No Limit Team; zbiornik Koblov w Czechach; nlt.kontakt@gmail.com
1-5.05              – III Majówka na Rzeczycach; zbiornik Dzierżno Duże; robertmar603@wp.pl
8–12.05          – Golden Carp (Grand Prix Nekielki); Łowisko Expert Karp Nekielka; www.expert-karp.pl
11–18.05       – Karp Klub Bytom i Przyjaciele; Łowisko Gosławice; hans.bronek@wp.pl
15–19.05       – X Puchar Smoka Wawelskiego; Łowisko 3K; sz.falowski@gmail.com
16–19.05       – III edycja karpiowych zawodów o puchar Lontiko; zbiornik Zgoda; lontik@op.pl
22-26.05         – VI Górnośląski Maraton Karpiowy; Łowisko Lin; arek.szulta@wp.pl
5–9.06             – IV Złota Łuska z Carp Gravity; Łowisko Dobro Klasztorne; tomek-slowinski@wp.pl
7–9.06             – Zawody z No Respect; Łowisko Ademac; no.respect.polska@gmail.com
6–9.06             – VI Puchar Carp World; Łowisko Gajdowe; zawody@carp-world.pl 
13–16.06       – Puchar EffectBaits; Łowisko Zgoda; piotr@effectbaits.pl
21–23.06       – I Zawody o Puchar Wapnicy; Łowisko Wapnica; lowiskowapnica@gmail.com
20–23.06         – Cypriniada Wielkopolska; Stawy Dębina; tel. 509-648-588
21–24.06         – V Ogólnopolski Maraton Karpiowy Służby Więziennej; Łowisko Uroczysko Karpiowe; tel. 605-495-397
26–30.06       – VII Memoriał im. Tomasza Olesia; zbiornik Babiczok; tel. 692-710-558
28.06–1.07   – V Urodziny Łowiska Uroczysko Karpiowe; Łowisko Uroczysko Karpiowe; tel. 698-762-327
18–21.07       – IV Carp Camp; Łowisko Uroczysko Karpiowe; zawody@carp-world.pl
13–17.08       – VIII Maraton o Puchar Prezydent Miasta Zabrze; Łowisko Lin; arek.szulta@wp.pl
21–25.08       – Nekielka Cup (Grand Prix Nekielki); Łowisko Expert Karp Nekielka; www.expert-karp.pl
29.08–1.09   – Potyczka Teamów Śląskich; Łowisko Uroczysko Karpiowe; hans.bronek@wp.pl 
12–15.09       – V Potyczka Teamów Śląskich; Łowisko Lin; arek.szulta@wp.pl
18–22.09       – V Jesienne Żerowanie z MAD; Jezioro Miłoszewskie; robert.adamski@dam.de
19–22.09       – VIII Puchar Krakowskiego Klubu Karpiowego; Łowisko 3K; sz.falowski@gmail.com
25–29.09       – VIII Karpiowy Puchar Dzikiej Wody Lgiń Duży; Jezioro Lgiń Duży; dederek1@o2.pl
26–29.09       – II Starcie Tytanów; zbiornik Dzierżno Duże; tel.603-535-649

Pozostałe zawody
Mistrzostwa w Carp Castingu; Łowisko Uroczysko Karpiowe; tel. 504-671-613
8–12.05          – Eliminacje do MPwWK-PCM; Łowisko Jerzyn; zawody_jerzyn@wp.pl
8–12.05          – VIII Karpiowy Puchar Śląska; Łowisko Uroczysko Karpiowe; tel. 504-671-613
13–18.05        – I Podkarpacki Puchar Meusa; Extra Carp Radymno; team@meus.net.pl
5–9.06             – Puchar Carponline; Łowisko Jerzyn; sklep@carponline.pl
5–9.06            – Manewry Karpiowe; Zbiornik Pogoria III; zawody_pogoria@wp.pl
3–7.07             – Wielkopolskie Dni Karpiowe; Łowisko Nekielka; www.expert-karp.pl
14–20.09       – Mistrzostwa Polski w Wędkarstwie Karpiowym; Zbiornik Pogoria III; www.pfwk.pl
16–20.10       – Big Fish Nekielka; Łowisko Nekielka; www.expert-karp.pl
5–9.06             – Puchar Carponline; Łowisko Jerzyn; sklep@carponline.pl
5–9.06            – Manewry Karpiowe; Zbiornik Pogoria III; zawody_pogoria@wp.pl
3–7.07             – Wielkopolskie Dni Karpiowe; Łowisko Nekielka; www.expert-karp.pl
16–20.10         – Big Fish Nekielka; Łowisko Nekielka; www.expert-karp.pl



W sieci Ruchu, Kolportera, 
   i salonach Empik 

www.robertjagielski.pl

W TYCH  SKLEPACH ZNAJDZIESZ KARP MAXA

KONKURS JAXON 
KONKURS

W poprzednim numerze „Karp Maxa” ogłosiliśmy konkurs 
firmy Jaxon, w którym pytanie brzmiało: „Ile rodzajów 
statywów karpiowych posiada w swojej ofercie na 2019 r. firma 
Jaxon?”. Prawidłowa odpowiedź to: 13 statywów.
Gratulujemy zwycięzcom. Nagrody zostaną wysłane pocztą. 

1
1 miejsce – Norbert Hryć 
z Międzyrzeca Podlaskiego. 
Otrzymuje statyw karpiowy Jaxon 
PP-STK110.

ROZWIĄZANIE

2
2 miejsce 
– Jakub Kowalski z Rawicza. 
Nagrodą jest wędzisko Jaxon 
Monolith XT Carp 3,90 m/3 lbs

3

3 miejsce – Emilia 
Bronisz z Rzeszowa. 
Kołyska Jaxon z osłoną.

4

4 miejsce – Daniel 
Gidaszewski z Kościana. 
Uniwersalna narzuta Jaxon 
Overwrap na brolly.

5 6

5 miejsce – Mateusz 
Adamski z Grodkowa. 
Zestaw 3 swingerów Jaxon 
Illuminated.

6 miejsce 
– Marek Hadaś z Chorzowa. 
Latarka czołowa Jaxon Sensor.

KARP
MAX
jest dostępny 
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emat atraktorów w Methodzie to dla wielu nadal istna hydroza-
gadka. Oczywiście, mamy na myśli również wszelkiej maści bo-
ostery, dipy, liquidy itp. Na pewno każdy rodzaj wędkarskiego 
sosu ma swoją rzeszę zwolenników. Są tacy, którzy bez względu 

na porę roku czy rodzaj łowiska nie ruszają się nad wodę bez kilku ulu-
bionych dopalaczy. Wśród wędkarzy nie brakuje również zwolenników 
przynęt naturalnych. Ci ostatni atraktory 
uznają za zbędny dodatek i wydatek. Kie-
dy i czy w ogóle powinniśmy sięgnąć po 
płynne wspomagacze? Nie ma złotego 
środka, ale jest kilka istotnych czynników, 
które należy brać pod uwagę przed dole-
waniem wszelkiej maści specyfików.

tekst  |  foto: MARCIN CIEŚLAK  I TOMEK SIKORSKI

Przed wsypaniem pelletu

Zadipowane smakowitości

PORA ROKU
Pewnie nie odkryjemy Ameryki, ale w zimne miesiące lepiej atraktory 
odstawić. W chłodnej i przejrzystej wodzie nadmierna ilość dodatków 
może przynieść efekt odwrotny. Mimo że karpie to ryby raczej cie-
kawskie, wątpliwe jest, że zaciekawi je zagęszczona ilość chmurotwór-

czego sosu lub dopalona „na ostro” przynęta. 
Wiosną i zimą lepiej zupełnie zrezygnować ze 
wszystkiego, co intensywne i pachnące lub sma-
kujące zdecydowanie inaczej niż to, co oferuje 
rybom natura. Zanęty do Methody i polecane na 
tę porę roku pellety zazwyczaj i tak trzeba jeszcze 
zubożać i ograniczać podawanie ilości. Atraktory 
w tym zestawieniu zwyczajnie nie pasują i lepiej 
po prostu nad wodę ich nie zabierać. Ograniczy-
my ciężar bagaży, co jest istotne podczas naszych 
wypadów. Pisaliśmy o tym w jednym z poprzed-
nich numerów „KM”. 
Dzień już nie jest taki długi, więc szkoda czasu 
na eksperymenty. Latem i jesienią warto z kolei 
zabierać nad wodę wszelakie sosy, ale w ograni-
czonym wachlarzu dwóch, góra trzech smaków. 

Nawet jeśli nie znamy łowiska, warto dopalić podajnik na jednej węd-
ce i sprawdzić, być może otworzy wodę licznymi braniami. W tym 
wypadku warto zadbać o kilka sprawdzonych klasyków dobrej jako-
ści. Czy to truskawka, czy kukurydza lub wanilia – te aromaty ryby 
znają i lubią, więc w porze letniej nie zaszkodzą. W cieplejszych mie-
siącach, w mętnej wodzie, zawsze warto wzmocnić smak podawanego 
rarytasu. Warto mieć też jakieś „śmierdziele”. Na naszych akwenach 
świetnie sprawdziła się muszla i popularny halibut. Warto też pamię-
tać o odkrywanym na nowo smaku czosnku, który z jakiegoś powodu 
został prawie zupełnie zapomniany. 

T
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Miękkie przynęty też 
można namaczać

Orzech tygrysi w połączeniu 
z naturalną kukurydzą 
otworzył niejedną wodę

Ten pan też lubi 
atraktory

Na początku wchodzą 
wyścigowce

RODZAJ AKWENU
Wydawać by się mogło, że 
na związkowych wodach 
lepiej wszystko tonować 
i zupełnie z atraktorów 
zrezygnować. Tu też nie 
można jednak wyrokować 
i trzeba być elastycznym. 
O odpowiedniej porze 
przynęty warto dopalać 
sosami, choć faktycznie 
w wariancie raczej mało 
ryzykownym. Czasem 
sprawdzą się liquidy i boostery ochot-
kowe, a czasem klasyczna wanilia. Kiedy 
na dworze ciut cieplej, dobrze jest łamać 
stereotypy i bardziej zaryzykować z aro-
matami, np. krylowymi. Nie zdziwcie 
się, kiedy z mocno przełowionej wody 
PZW na zadipowany pellet traficie przy-
zwoitego „miśka”. Na komercjach i kar-
podromach sprawa jest znacznie prost-
sza. W mocno przełowionych wodach, 
gdzie często największą populację stano-
wią karpie, nie bójcie się rybom śmiało 
„polać”. Na naszych wodach bardzo sku-
teczne okazały się sosy o smaku orzecha 
tygrysiego, owoców i klasycznych rybich 
smaków. Warto mieć coś z każdej półki. 
Na komercjach w podwodnym świecie 
panuje jednak zwyczajnie walka o każdy kęs, dlatego atraktory szyb-
ciej naprowadzają ryby do koszyka z jedzeniem. Tym bardziej, że po 
oczyszczonej po zimie wodzie nie ma już śladu, a karpie, amury czy je-
siotry pływają w często już mocno aromatycznej zupie. Nie przesadzaj-
my jednak z ilością smaków i aromatów. Kilka naprawdę wystarczy. Wi-
dząc wędkarzy, którzy na tackach przy swoich stanowiskach trzymają 
kilkanaście butelek z boosterami, zastanawiamy się czy czasem z nudów 
sami nie pociągają z buteleczki. Umiar jest tu ważny – jak we wszyst-
kich zresztą dziedzinach. Nie mówimy, że źle mieć dużą różnorodność, 
jednak zabieranie wszystkiego nad wodę i próbowanie tego naraz, może 
powodować, że zboczymy z odpowiedniego toru myślenia. Być może 
tym razem nie w aromacie problem, a w technice czy przygotowaniu 
towaru i sposobie podania przynęty. 

RODZAJ DNA
Łowiska z mulistym dnem to, szczególnie latem, świetny poligon 
do zastosowania wybranych dipów i innych płynnych atraktorów. 
Przede wszystkim te gęste, które utrzymują się dłużej na koszyku 
lub przynęcie i tworzą smakowo-zapachową chmurę, powinny nam 
pomóc w znęceniu karpiowatych. Oczywiście na grząskie dno są 
też sposoby techniczne, dzięki którym podniesiemy przynętę z dna, 
redukując do minimum ryzyko zassania przez muł naszego kąska. 
Wystarczy dodać pływającą kulkę, pellet czy dumbelsa, by ustrzec 
się porażki. Smakowita i aromatyczna chmura zdecydowanie zwięk-
szy nasze szanse.

PRZYNĘTY
Jedne chłoną szybciej, drugie wol-
niej, jednak poza małymi wyjąt-
kami mało jest na rynku przynęt 
zupełnie „odpornych na dosma-
czanie”. Dipujemy przecież nawet 
robaki! W zależności od efektów, 
jakie chcemy uzyskać, płynne 
atraktory, dipy i liquidy stosujemy 
w różnych momentach naszych 
wędkarskich przygód. Przynętę za-
moczymy czasem tuż przed zarzu-
ceniem lub wrzucimy, aby trochę 
nasiąkła. Często zdarza się jednak, 
że przynęty dipujemy już w domu, 
nawet kilka dni przed wyjazdem na 
ryby. Kulki, pellety nie chłoną szyb-
ko aromatów z dipów, ale z drugiej 
strony, choć tłuszcze zapobiegają 
ich szybkiemu rozpuszczaniu, nie 
powinniśmy przesadzać z czasem 
moczenia naturalnych kulek i pel-
letów.
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o zielone liny, poprawiał także skuteczność podczas upałów. Przykłady 
takie można by mnożyć. Sprawdźcie i nasze propozycje i twórzcie swoje 
przepisy. Pamiętajcie jednak, że wszelkiej maści sosy – bez wiedzy o ich 
stosowaniu w nadmiernych ilościach – mogą również zepsuć łowisko. 
Na szczęście letnie rybki wybaczają więcej błędów.

Pełnołuski amator sosów

Najpopularniejsze 
letnie smaki

 Jest i pierwszy hol

Inaczej ma się sprawa z syntetycznymi dumbelsami i podobnymi 
przynętami, które wydają się stworzone do długiego namaczania. To 
samo z białymi robakami, które po kilkudniowym aromatyzowaniu, 
niczym landrynki, kuszą karpiowate letnią porą. Nie bójcie się „zale-
wać robaków”, bo tłustawe i słodkie syropy dobrze konserwują białe i 
pinkę – bez ryzyka zepsucia nawet martwego robaka. 

NIE SAMYMI KARPIAMI ŻYJE METHODA 
Wiadomo, że głównymi bohaterami naszych artykułów są karpie, ale 
musimy przewidzieć również brania przyłowów w postaci amurów czy 
choćby karasi, linów i leszczy. Latem, gdy pojawiają się upały i strefy bez-
tlenowe, karpie bywają ospałe, szukają cienia i nie myślą o żerowaniu. Jeśli 
nasi główni bohaterowie nie chcą współpracować, warto podać kilka spe-
cyfików, które pozwolą nam w tym trudnym dniu zejść z wody z tarczą. 
Dla przykładu czosnkowy dip potrafi dać brania leszczy, tak psujących 
karpiarzom szyki. O ile karpiarze będą na takie przyłowy narzekać, my, 
miłośnicy feedera, chętnie poćwiczymy hole dużych i silnych bremesów. 
O karasiach jako gościach w naszych podwodnych stołówkach pisaliśmy 
już wielokrotnie. Na naszych łowiskach skuteczność brań karasi popra-
wia booster scopexowy lub liquid kokosowy. Ten ostatni, jeśli chodzi 



KARPMAX    |    097

browning 
Parasol Xitan 
Mega Match
Do łowienia feederem konieczny element 
wyposażenia to również parasole. Niektóre nie 
są wystarczająco duże lub wytrzymałe, aby zapewnić wędkarzo-
wi odpowiednią ochronę. Natomiast parasol Xitan Mega Match 
spełnia doskonale wszystkie oczekiwania wędkarza. System 
Nubrollie, średnica 3 m, nylon 420D, pokryty PU, podklejone 
szwy, sztyca ze stali nierdzewnej i mocowanie do podłoża. Suge-
rowana cena detaliczna od: 399 zł.

   www.zebco-europe.biz/pl

FEEDER MAX    |    KLAMOTY

browning 
Mini Boilie Neon
Kiedy łowi się na Methodę, to potrzeba ja-
snych, kolorowych przynęt. Z pomocą przy-
chodzą wtedy Neon Minis firmy Browning 
z nawierconymi otworami, co bardzo ułatwia ich zakłada-
nie na włos. Połączenie sześciu wybranych zapachów i kolo-
rów pozwala używać tych kulek w różnych okolicznościach. 
Przynęta występuje w 6 smakach i jednej średnicy – 10 mm. 
Sugerowana cena detaliczna: od 16,50 zł.

   www.zebco-europe.biz/pl

jaxon
Kołowrotki Neo Method Feeder
Klasyką w Method Feederze jest stosowa-
nie kołowrotków z przednim hamulcem. 
Kołowrotek Neo to właśnie taka kon-
strukcja, w nowoczesnym i eks-
kluzywnym wydaniu. Przekładnia 
ślimakowa zapewnia idealny nawój 
żyłki na szpuli, której średnicę posze-
rzono w celu osiągnięcia komfortowego 
ułożenia linki, a tym samym polepszenia wła-
ściwości rzutowych. Dodatkiem konstrukcyj-
nym jest plastikowy kołnierz przesuwający się po rotorze – ta innowacja 
ogranicza możliwość wplątania się żyłki pod szpulę. Płynna praca tego 
kołowrotka jest wspomagana przez 6 łożysk, z zastosowaniem łożyska 
oporowego OWC. Kołowrotek wyposażono w metalową korbkę CNC. 
Dostępny jest w dwóch najpopularniejszych rozmiarach – 300 i 400.

   www.jaxon.pl

mivardi 
       Kołowrotek Methodix 

   Średniej wielkości kołowrotek o lekkim i mocnym korpusie gra-
fitowym z precyzyjnie wyważonym podwójnym uchwytem 

oraz zbalansowanym komputerowo wirnikiem. Koło-
wrotek jest wyposażony w 8 łożysk kulkowych, wałek 
zapobiegający przed skręcaniem i szpulę obrabianą 

CNC do długich rzutów. Jest idealny do połowu Methodą oraz 
klasycznym feederem. W zestawie z kołowrotkiem znajduje się również 

zapasowa szpula. Liczba łożysk: 7 + 1. Wielkość: 4000 / 5000. Sugerowana 
cena detaliczna: od 169,90 zł.

   www.mivardi.com

okuma
Wędziska Ceymar Match
Podstawą tych wędzisk są smukłe, węglowe, bardzo dobrze wyważone blanki, cha-
rakteryzujące się progresywną akcją. Zbrojenie stanowią lekkie przelotki i rów-
nież niskiej wagi, a jednocześnie wytrzymałe, mocowanie kołowrotka, wykonane 
z grafitu. Elegancji dodaje uchwyt z naturalnego korka i stonowana kolorystyka wę-
dzisk w czerni z czerwonymi akcentami. Zakończenie dolnika zrobione jest z alumi-
nium. Oferta składa się z dwóch wędzisk trójskładowych o ciężarze wyrzutu od 5 do 
20 g. Krótszy mierzy 13’ – 390 cm i waży 327 g, dłuższy 14’ – 420 cm o wadze 257 g.  
Sugerowane ceny detaliczne: 217 zł i 232 zł.

   www.okumafishing.eu

jaxon
Wędziska Genesis Method Feeder
W ofercie Jaxona zwiększa się liczba wędzisk przeznaczonych do połowów 
z wykorzystaniem formy i koszyczka. Jest to bogaty program obejmujący 
kije w klasycznym zakresie długości od 2,70 m do 3,60 m, w dwóch kla-
sach ciężaru rzutowego 45 g i 60 g. 
Wyraźnie wysmuklone, eleganckie 
blanki mają wystarczającą rezer-
wę mocy, by umożliwić skuteczne 
lądowanie dużych karpi. Czułe, 
wymienne szczytówki znakomicie 
pokazują każde branie.

   www.jaxon.pl

okuma
Kołowrotek Custom Black Feeder  
Mariaż jakości, designu i praktyczności. We wnę-
trzu odpornego na korozję, grafitowego korpusu 
znajduje się misterna przekładnia eliptyczna oraz 
precyzyjnie wycinany z mosiądzu wałek zębaty. 
Za płynność pracy przekładni odpowiada ze-
staw 8 łożysk: 7 kulkowych + 1 rolkowe łożysko 
oporowe Quick-Set. Przełożenie jest zależne od 
rozmiaru kołowrotka i wynosi 5,0:1 dla rozmiaru 
40 i 4,5:1 dla wielkości 55. Rotor CFR – wywołują-
cy wirowy przepływ powietrza osuszający kołowrotek w czasie 
zwijania, jest cyfrowo wyważony w technologii RESII. Wytrzymały 
kabłąk z pełnego aluminium współpracuje z łożyskowaną rolką EFRII, 
która zapobiega skręcaniu linki w czasie nawijania. Wycinana z aluminium, 
płytka szpula główna ma rant zewnętrzny o konstrukcji LCS – ułatwiają-
cej wysnuwanie się linki w czasie wyrzutu. Pojemność dla linki o średnicy 
0,25 mm wynosi: 180 m dla rozmiaru 40 i 200 m dla większej wersji. Peł-
na wodoszczelność hamulca to zasługa uszczelnienia HydroBlock. Waga 
kołowrotka wynosi: 40 – 285 g i 55 – 400 g. W opakowaniu znajdziemy 
dołączoną aluminiową szpulę zapasową o standardowej głębokości. 
Sugerowane ceny  detaliczne: 40 – 241 zł, 55 – 280 zł.

   www.okumafishing.eu



Ogłaszamy konkurs, w którym 6 osób będzie mogło wygrać nagrody ufundowane przez firmę 
Tandem Baits. Zdobywca głównej nagrody będzie miał okazje do przetestowania kulek z 4 różnych 
serii i w różnych smakach, w sumie otrzyma 20 kg boilies. Osoby, które w konkursie zajmą miejsca 
od 2 do 6, otrzymają nagrody w postaci przynęt oraz akcesoriów. Pytanie konkursowe znajdziecie 
poniżej. Odpowiedzi prosimy wysyłać do 31 maja 2019 r. na adres mailowy: konkursy@karpmax.pl. 

Który ze znanych angielskich karpiarzy był przed laty 

konsultantem Tandem Baits? 

a. Steve Briggs

b. Simon Crow

c. David Payne

KONKURS

1
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Do wygrania:

1. 20 kg kulek z serii: Top Edition Boilies, Carp 

Food Boilies, SuperFeed Boilies, Euro Boilies 

2. 4 Hangery Icon, 2 podpórki 40–60 cm, 2 

podpórki 60–90 cm

3. 5 opakowań kulek Carp Food Perfection Pop-

Up i 2 opakowania Carp Food Attract Booster

4. Plecionki przyponowe Muscle Braid, Stealth Silk, 

Limpit Leadcore, Chod Stiff Mono, zestawy Chod

5. 5 opakowań Carp Food Perfection Hookers, 2 

opakowania Carp Food Attract Activator

6. Zestaw 8 paczek haczyków Executor Carp 

Hooks

4

6

2
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niezbędnik młodego karpiarza

a co łowić? To jest pytanie, które 
zadaje sobie wielu karpiarzy, i to 
nie tylko tych młodych. Śledząc 
fora internetowe i różnego rodza-

ju portale społecznościowe, zauważyłem, że 
powtarzającą się kwestią jest pytanie, jakiego 
rodzaju kulki proteinowe zostały użyte do 

złowienia widniejących na pamiątkowych 
zdjęciach okazów. To właśnie kulki wzbudza-
ją największe zainteresowanie. To na nie kar-
piarze wydają setki, a nawet tysiące złotych w 
ciągu sezonu. Należy sobie zadać jednak py-
tanie: czy do złowienia rekordowej ryby po-
trzebne są nam kulki za 60, 70, a nawet 80 zł 

za kilogram? Zauważyłem, że wielu młodych 
adeptów sztuki karpiowania główną uwagę 
poświęca właśnie „dobrej kulce”. Takie stwier-
dzenie pojawia się naprawdę często. Należy 
jednak wyjaśnić, co to znaczy „dobra kulka” 
lub, jak kto woli, skuteczna kulka? Czy chodzi o 
jej skład, właściwości fizyczne bądź chemiczne, 

N

Kulki o zbitej 
strukturze

 Kulki o grubej frakcji 
– szybko pracujące

Zestaw położony w odpowiednim 
miejscu da oczekiwany rezultat

tekst  |  foto: KUBA ZIEMIANIN



czy o „pracę” w wodzie? A może dobra kulka 
to taka, która ma określoną cenę i nie kosztuje 
ZBYT MAŁO? Sporo osób uważa, że jeżeli kul-
ka będzie droga, to na pewno połów zakończy 
się złowieniem upragnionego cyprinusa. Oczy-
wiście, co do zasady, droga kulka powinna być 
lepsza. Powinna zostać wykonana ze składni-
ków lepszej jakości. W praktyce jednak nie za-
wsze tak jest. A my? My powinniśmy się skupić 
w głównej mierze na wyborze odpowiedniego 
miejsca do łowienia, dobrze dobrać zestaw do 
warunków łowienia, odpowiednio dopasować 
metodę nęcenia, a także dopasować właściwo-
ści kulki do danej pory roku i łowiska.
Jakie zatem kulki wybierać na początku naszej 
przygody z wędkarstwem? Na to, czy dana 
kulka będzie sprawdzała się wiosną (a nie 
latem), w rzece (a nie w wodzie stojącej) 
wpływają przede wszystkim użyte do jej wy-
robu składniki, obok oczywiście sposobu jej 
obróbki termicznej i suszenia. Temat wyrobu 
kulek jest na tyle obszerny, że nie opiszę tutaj 
szczegółowo właściwości surowców użytych 
do ich produkcji, podpowiem jednak na co 
należy zwracać uwagę przy wyborze kulek. 
Te o grubej frakcji (do których dodane są 
np. ziarna, skorupki jajek) pracują w wodzie 
o wiele szybciej niż kulki o zbitej strukturze. 
Warto je zatem używać w chłodniejszych 
porach roku. Dodatek albuminy powoduje, 
że kulka wytrzyma w wodzie o wiele dłużej. 
Taka kulka idealnie nada się do łowienia w 
ciepłej wodzie czy w rzece. Kulki tward-
sze dobrze sprawdzą się w łowiskach, gdzie 
drobne rybki albo raki mogą dzióbać i zgnia-
tać użytą przez nas kulkę.
Kwestią, którą chciałbym także poruszyć 
przy okazji wyboru kulek jest wielorakość 
ich smaków. Każdy karpiarz ma pewnie inne 
zdanie na ten temat. Należy mieć na uwadze 
to, że większość rekordowych ryb została 
złowiona na różne smaki kulek i nie ma tutaj 

gotowych do użycia schematów. Nasza kul-
ka, jak już wspomniałem, musi być dobrze 
dobrana do warunków w łowisku. Kwestia 
smaku jest sprawą drugorzędną. Jeżeli może-
my, wybierzmy kulki w kilku smakach (może 
być z kilku firm) i systematycznie używajmy 
ich podczas sezonu. Nie zmieniajmy ku-
lek na te o innych smakach. Wykażmy się 
konsekwencją i przekonaniem o słuszności 
naszego wyboru, a taka postawa przyniesie 
nam więcej korzyści niż przypisywanie winy 
za brak brań nieodpowiednio dobranym 
smakom kulek. Taka strategia pozwoli zaosz-
czędzić pieniądze i spowoduje, że podczas 
słabej aktywności ryb skupimy się bardziej 
na ich szukaniu i próbach przechytrzenia niż 
na zamianie kulek o smaku truskawkowym 
na te o smaku poziomkowym. Tak jak musi-
my pamiętać, że cena kulki nie zawsze wiąże 
się z jej skutecznością, tak szeroki wachlarz 
smaków w naszym asortymencie nie zawsze 
jest korzystny dla naszego portfela i samopo-
czucia.
Wspomniałem wcześniej o obszerności te-
matu wyrobu kulek. Sporo osób zadaje mi 
pytania związane z samo-
dzielną ich produkcją na wła-
sne potrzeby. Gdy jest się na 
początku przygody z karpia-
mi, odradzam skupianie się 
na tym procesie. Zdecydowa-
nie lepiej poświęcić ten czas 
na np. wiązanie przyponów. 
Pamiętam jednak moje po-
dejście do tej kwestii w czasie, 
kiedy zaczynałem przygodę z 
karpiarstwem. Mimo że nie-
wiele wiedziałem o kulkach i 
ich produkcji, ciągnęło mnie 
do ich wyrobu. Patrząc z per-
spektywy czasu – nie uwa-
żam tego za jakiś wielki błąd. 

Mimo że straciłem trochę pieniędzy i czasu 
na nieudane próby, jednak na pewno zyska-
łem doświadczenie. Reasumując, jeśli nie je-
steś już nowicjuszem i masz sporo wolnego 
czasu, możesz próbować. Jeżeli przebrniesz 
przez kilka nieudanych prób, to z czasem bę-
dziesz mógł ruszyć z własnym wyrobem ku-
lek, które będą spełniały twoje oczekiwania, 
zarówno jakościowe, jak i cenowe.
Pamiętajcie o niezmiernie istotnej kwestii 
– o przynęcie odpowiednio dopasowanej 
do charakterystyki łowiska i pory roku. 
Moja rada na nadchodzący sezon? Ogra-
niczcie smaki kulek do kilku, miejcie w 
swoim arsenale kilka ich rodzajów (wolniej 
i szybciej pracujące), w dwóch średnicach, 
np. 22 mm i 18 mm. Dzięki temu będziecie 
przygotowani na każdą sytuację panującą 
na łowisku i nic was nie zaskoczy. Powo-
dzenia!    

Własny wyrób
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iektórzy uważają, że nie warto jeździć na wody PZW, po-
nieważ tam nie ma ryb, ja jednak uwielbiam jeździć na ta-
kie wody. Wiem, że ryby, które tam złowię, są przeze mnie 
wypracowane i cieszą mnie bardziej niż te złowione na wo-

dach komercyjnych. Wybrałem się więc na dwudniową zasiadkę na 
wodzie PZW. Nad zbiornik zjawiłem się w piątek o godzinie 17.00. 
Zacząłem od wysondowania miejscówek, postanowiłem, że obydwa 
zestawy położę na głębokości 5,5 m. Przypony, których użyłem, to 
Combi Rig (7 cm miękkiej plecionki oraz 10 cm fluocarbonu) w ze-
stawie na zrywkę. Jako przynęty użyłem kulek Carp Gravity. Pierw-
szy zestaw to kulka 4D Wild Krill, podpięta popkiem o zapachu ana-
nasa, a drugi to orzech tygrysi podpięty popkiem Blondie. Zestawy 
wywoziłem na około 100 – 110 m. Około 18.00 zestawy wylądowały 
w wodzie. Do zanęcania użyłem ugotowanej kukurydzy z orzechem 
tygrysim i pokruszonymi kulkami proteinowymi o zapachu banana, 
ananasa i krylla. 

Przez noc nie było brań. Około 5.00 rano zrobiłem sobie pobudkę. 
Zacząłem poranek od tzw. rytuału – poranna kawa z kolegą i bratem, 
którzy również byli na tej zasiadce. Około godziny 6.20 zestaw z Wild 
kryllem idzie w ruch, zacinam, czuję delikatny opór. W podbieraku 
ląduje karp o masie 5,5 kg! Po bezowocnej nocy taki karp niesamowi-
cie cieszy. Szybka sesja i karp wraca do wody. Zakładam świeże kulki 
i wywożę, drugi zestaw pozostaje w wodzie – miałem przeczucie, by 
jeszcze poczekać z jego przewiezieniem. No i ta myśl się sprawdziła, 
bo o godzinie 10.15 zestaw idzie w ruch! W podbieraku tym razem lą-
duje nieco mniejszy karp o wadze 4 kg. Reszta dnia minęła spokojnie. 
Kiedy dzień zbliżał się ku końcowi, postanowiłem przewieźć zestawy 
i zanęcić swoje miejsce. O drugiej w nocy na zestawie z Blondie jest 
branie, nie czuję jednak żadnego oporu. Na brzegu okazuje się, że to 
ok. 40-cm leszcz postanowił połknąć kuleczki. 
Do rano nie było już brań. O poranku postanowiłem jeden zestaw 
zarzucić w zatokę, która była po mojej lewej stronie – zauważyłem 

dość częste spławy ryb w 
tym miejscu, niestety nie 
doczekałem się brania. Za-
siadkę kończę z wynikiem 
3:0. Jestem zadowolony, 
ponieważ udało mi się zło-
wić dwa karpie. 
Pozdrawiam wszystkich i 
życzę powodzenia na za-
siadkach.  

opowiadanie

WYPRACOWANE KARPIE
tekst  |  foto: MIKOŁAJ KOT
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5,5 kg z wody PZW
Tym nęciłem

Moje zestawy

O poranku zestaw 
zarzuciłem w zatokę



tekst  |  foto: SZYMON FIJOŁEK

ubiegłym roku w maju wybrałem się na zasiadkę na „do-
mowej” 300-ha wodzie.
Przybyłem nad nią późnym popołudniem. Pogoda do-
pisywała, było dosyć słonecznie, ale nocki były bardzo 

zimne. Gdy byłem już na miejscu i rozłożyłem wszystkie potrzeb-
ne mi rzeczy, zacząłem szukać miejsca, gdzie mogłyby przebywać 
karpie – postawiłem na wyjście z koryta rzeki, która wpływa do 
jeziora. 

Po nocce bez brania zacząłem kombinować i zastanawiać się, czy na 
pewno wybrałem dobre miejsce. W południe postanowiłem popły-
wać i poszukać miejsca bliżej krzaków i płytszych zarośniętych miejsc. 
Kiedy znalazłem odpowiednie miejsce, wywiozłem jedną z wędek, a 
na włos poleciał pop-up ananas od Carp Gravity. Długo nie musiałem 
czekać, minęły mniej więcej dwie godziny i usłyszałem ten dźwięk... 
Na macie ląduje lustrzeń o wadze 10,2 kg, ale to nie koniec. Wiedzia-
łem, że w zarośla, które znalazłem, na noc wywiozę dwie wędki – tak 
też się stało. Trzeci dzień zaczął się pobudką o 6.00 rano, potężny od-
jazd i jest… Na brzegu pokazuje się lustrzeń, tym razem waga wskazu-

6 MAJOWYCH KARPI

je 18 kg. Piękna ryba w dobrej kondycji wróciła do wody. Ten karp dał 
mi dużo szczęścia i uśmiechu na twarzy, w tym dniu złowiłem jeszcze 
dwa karpie o wadze 9 kg i 9,2 kg, lecz to nie koniec. W ostatnią noc 
zasiadki wraz z tatą udało nam się złowić dwa karpie o wadze 16 kg i 
10 kg – fajna okazja do wspólnego zdjęcia. Na tej zasiadce sprawdziły 
mi się kulki ananasowe, pop-upy Pulsar, a nęciłem swoimi własnymi 
kulkami również o smaku ananasa i małą ilością ziaren. Tę majówkę 
będę miło wspominał ze względu na miejsce i towarzystwo, zarówno 
to z wody jak i z brzegu. 

REKLAMA
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TU ŁOWIMY   |     NAJLEPSZE ŁOWISKA KARPI W POLSCE I NA ŚWIECIE

owisko Pogalewo znajduje się 30 km od Wrocławia, nieopodal 
Brzegu Dolnego. Staw leży w cichej, malowniczej okolicy bez za-
budowań, z dala od miasta, nad dziką i nieuregulowaną Odrą. 
Akwen powstał ponad 50 lat temu na skutek wydobycia gliny. 

Niegdyś należał do PZW i był systematycznie zarybiany karpiami.
Powierzchnia łowiska to 3,5 ha. Linia brzegowa jest bardzo urozma-
icona, co daje sporo możliwości połowu. Występują tu różne gatunki 
roślinności wodnej. Głębokość zbiornika waha się od 1,5 m do 7 m. 
Średnia głębokość to 3–4 m. Jak widać, woda jest stosunkowo głęboka, 
co daje znakomite warunki dla bytowania ryb. Zbiornik nie należy do 
łatwych. Ryby w nim pływające są naprawdę przebiegłe. Dno i strefy 
przybrzeżne obfitują w liczne zaczepy (powalone drzewa, uskoki dna, 
podwodne skarpy i górki, roślinność miękka i twarda, grążele, trzciny, 
krzaki wystające z wody itp.). Hol z pontonu to często konieczność.

Łowisko powstało w 2011 r. Od tego czasu przeszło sporo zmian i bardzo 
mocno się rozwija. Dla gości przygotowane są bardzo komfortowe warun-
ki, zarówno typowo wędkarskie, jak i te poprawiające komfort biwaku, któ-
re rzadko są spotykane na innych łowiskach.
Akwen jest systematycznie zarybiany karpiami oraz amurami. Obecnie 
w zbiorniku pływa już około 1000 ryb w przedziale 6–27 kg, w tym kil-
kanaście okazów o wadze powyżej 20 kg (600 szt. karpi, 400 szt. amurów 
i 25 szt. jesiotrów). 
Do wędkowania wydzielonych zostało 5 dwuosobowych, utwardzonych 
kamyczkami stanowisk w stylu angielskim. Zasięg każdego stanowiska zo-
stał zaznaczony na wodzie stałymi markerami. Na stanowiskach jest stojak 
do ważenia ryb oraz przyłącze elektryczne 230 V.
Dla osób ceniących sobie wygodę lub rodzinne zasiadki, są dostępne 4 
komfortowo wyposażone domki. Znajdują się bezpośrednio przy wo-
dzie, na stanowiskach nr 2, 3, 4 oraz 5. Z okien doskonale widać węd-
ki. Domki są ocieplone, ogrzewane, mają oświetlenie wewnętrzne i ze-
wnętrzne, a przed wejściem do każdego stoi murowany grill, stół i ławki. 
Domki są wyposażone w TV 32”, 2 rozkładane sofy, stolik, regał i półki 
na akcesoria, piecyk gazowy, kompletnie wyposażony aneks kuchenny 
(lodówka, kuchenka, sztućce, szklanki, talerze, garnki itp.).                                                                                        
Na terenie łowiska znajduje się ponadto domek/łazienka, w którym można 
skorzystać bezpłatnie z prysznica, pralki, toalety, umywalki oraz zaopatrzyć 
się w wodę wodociągową. Dodatkowo na terenie łowiska są 3 toalety typu 
toi toi.                                                                                                                     

Ł

ŁOWISKO POGALEWO
tekst  |  foto: ADAM DRELICHOWSKI



TU ŁOWIMY

Łowisko znajduje się na uboczu i nie ma problemu z komfortem 
i poczuciem bezpieczeństwa. Dodatkowo cały teren łowiska jest 
monitorowany 24 godz. na dobę.
Cena za dobę wędkowania to 70 zł od osoby (na 3 wędki). Skorzysta-
nie z domku kosztuje 70 zł za dobę, zaś wypożyczenie pontonu to 20 
zł /doba. 
Stanowiska można rezerwować telefonicznie lub poprzez stronę 
www.lowiskopogalewo.pl, gdzie również można zapoznać się z regu-
laminem łowiska. Kontakt tel. z zarządcą łowiska: 603-534-653. Za 
osoby towarzyszące nie są pobierane dodatkowe opłaty, podobnie jak 
za korzystanie z prądu, prysznica, mat do odhaczania. Pozostawienie 
śmieci również wliczone jest w cenę. Niedaleko od łowiska jest bardzo 
dobrze zaopatrzony sklep spożywczy, zaś 5 km od zbiornika jest duży 
hipermarket oraz restauracje i bary, z których można zamawiać obiad, 
pizzę z dostawą na stanowisko.

REKLAMA
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za Wielkim 
Murem



owiedzmy to otwarcie – każ-
da dyscyplina wędkarska to 
wspaniały sport (no... prawie 
każda). Każdy z nas ma swoje 

powody, dla których pasjonuje się węd-
karstwem muchowym, spinningowym, 
rzutowym itp. W swoim życiu próbowa-
łem różnych metod łowienia. Podczas 
wielu podróży łowiłem najdziwniejsze 
gatunki ryb, jakie można sobie wyobra-
zić, ale na końcu zawsze wracałem do ko-
rzeni. Cały wysiłek kierowałem ku praw-
dziwej i jedynej pasji – karpiowaniu. W 
nowoczesnym wędkarstwie karpiowym 
jest coś, pewien rodzaj uczucia, którego 
nie doświadczyłem podczas łowienia in-
nych gatunków ryb. Myślę, że wynika to z 
tego, że łowienie karpi przypomina polo-
wanie. Tysiące różnych zmiennych i wy-
palające mózg myśli, z którymi musimy 
się zmierzyć, aby zrozumieć nową wodę 
lub wyholować karpia naszych marzeń 
(co dla mnie nie musi oznaczać od razy pytania o wagę).  Dla wielu 
ludzi może to się wydawać czymś niezbyt prostym i zabawnym. Jed-
nak dla mnie i jak sądzę dla większości z nas, jest tym, co pozwala 
przeczekać niezliczoną liczbę godzin za wędkami i myśleć o tym, jak 
zwiększyć swoje szanse w przyszłym sezonie. Karpiowanie to taka 
metoda, którą można stosować na wiele różnych sposobów. Dzisiaj 
jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że żyjemy w świecie, w którym podró-
żowanie jest tak łatwe jak nigdy wcześniej. Możemy więc spotykać się 
i wymieniać doświadczenia z ludźmi z każdego końca ziemi. I wiecie 
co? Karpie pływają prawie w każdym krańcu tej planety! Ponieważ 
jestem mocno uzależniony od podróżowania, odkryłem w ostatnich 
latach, że karpiowanie jest wspaniałą wymówką, aby spakować swoje 
bagaże i wskoczyć do samolotu za jakąś przygodą. Dzięki takiemu 
podejściu można zdobyć wiele doświadczeń, które będą pomocne 
podczas zwykłego łowienia w okolicach miejsca zamieszkania. Od-
mienne podejście jest efektem niespodziewanych okoliczności, a to 
zmusza nas do nieszablonowego myślenia, do robienia tego, o czym 
nigdy byśmy nie pomyśleli podczas wygodnego łowienia na znanych 
łowiskach. 
Dla mnie Chiny stały się największym i najdłuższym wyzwaniem, 
z jakim miałem do czynienia podczas wędkarskiej drogi. Łowienie 
karpi i ryb z nimi spokrewnionych oraz czas spędzony w odmien-
nej kulturze jest chyba najcenniejszym wspomnieniem. Kiedy po raz 
pierwszy odwiedziłem Chiny, nie myślałem w ogóle o łowieniu kar-
pi, tzn. właściwie myślałem, ale w nieco odmienny sposób. W tym 
czasie zajmowałem się opracowywaniem produktów dla dużej fir-
my wędkarskiej i ze względu na to dość często odwiedzałem Chiny. 

P
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Po paru latach podczas jednej z podróży wygospodarowałem nieco 
wolnego czasu i pewnego poranka postanowiłem odwiedzić jeden z 
największych sklepów wędkarskich w mieście Hangzhou. Jeśli dobrze 
pamiętam było to wiosną 2012 r. i nadal doskonale pamiętam ten po-
ranek. Widok twarzy kierownika sklepu i jego dwóch pracowników, 
którzy zobaczyli nie-Chińczyka spacerującego po sklepie, był bez-
cenny. Wszyscy chcieli robić ze mną zdjęcia i choć nie znali w ogóle 
języka angielskiego, robili wszystko, co mogli, aby się porozumieć 
i porozmawiać o łowieniu ryb. Naprawdę zabawne doświadczenie. 
Po krótkiej integracji z obsługą mogłem pobuszować po półkach i 
zobaczyć, co wysoko oceniany chiński sklep wędkarski ma do za-
oferowania. Ku mojemu rozczarowaniu nic interesującego: zanęty, 
zalewy, tyczki i spławiki (niektóre ręcznie wykonane spławiki kosz-
towały ponad 100 euro każdy!). W ten sposób łowi ryby 99% chiń-
skich wędkarzy, a pozostali łowią trochę na spinning lub z gruntu 
na kołowrotki o stałej szpuli. Oczywiście rzeczą interesującą było 
zobaczyć wszelkie różnice i szczegóły, których używali do budowy 
zestawów i wszelkie małe akcesoria związane z łowieniem na tyczki. 
Jednak szczerze mówiąc, spodziewałem się czegoś więcej. Szukałem 
zestawów na większe ryby i zdumiałem się, gdy zobaczyłem w skle-
pie odrębne miejsce ze sprzętem do połowu „okazów”. Jednak znów 
były tam same tyczki i spławiki. Po prostu większe i mocniejsze 
wersje przeznaczone do połowu dużych karpi. Tutaj już 5-kg karp 
uznawany jest za całkiem dużego. Po wypiciu z kierownikiem skle-
pu tradycyjnej zielonej herbaty nadszedł czas na opuszczenie skle-
pu. Tuż przed wyjściem moją uwagę zwróciło stare zdjęcie pokryte 
kurzem, na którym kierownik sklepu trzyma olbrzymią rybę przy-

pominającą amura. Zdjąłem to zdjęcie 
ze ściany i wróciłem do tego człowieka, 
starając się zapytać, co to za ryba. Zanim 
to zrobiłem, uśmiechnął się do mnie i 
powiedział „QING YU”, co było chińską 
nazwą tej ryby. Na szczęście w między-
czasie do sklepu przyjechał pewien młody 
chłopak, który chciał kupić trochę zanęt. 
Dzięki Bogu mówił po angielsku. Tłu-
macz załatwiony. Okazało się, że rybą tą 
był amur czarny. Zdziwiłem się, kiedy 
kierownik sklepu powiedział, że rejon 
między Hangzhou a Szanghajem jest 
najlepszym rejonem w całych Chinach 
do połowu tej ryby. Amur czarny jest 
mięsożercą spokrewnionym z karpiem, 
który żeruje praktycznie tylko na ślima-
kach, małżach i wszelkiego rodzaju sko-
rupiakach i występuje w tych samych 
typach wód.

Nie ma wątpliwości 
– jestem w Chinach

Po raz pierwszy starałem się 
złowić czarnego amura
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 Byłem więc podwójnie zmotywowany: jeśli będę miał sprzęt i znaj-
dę miejsce, gdzie będę mógł łowić karpie, będę miał również szansę 
na złowienie „QING YU”. Jedynym problemem było to, jak ją złowić. 
Znacząca większość chińskich węd-
karzy łowi tylko na tyczkę i spławik 
przy użyciu zanęty i pelletów. Dlate-
go też nie łowią oni okazów, gdyż nie 
są ich celem. Jednak nie oznacza to 
przecież, że nie ma tam dużych ryb. 
Poczułem się wtedy jak małe dziec-
ko tuż przed Bożym Narodzeniem i 
w mojej głowie pojawiło się tornado 
pomysłów, co zrobić, aby móc złowić 
choć kilka takich ryb. 
W ciągu następnego roku poświęci-
łem bardzo dużo czasu na szukanie 
miejsca, gdzie mógłbym spędzić kilka 
dni na łowienie i w tym samym cza-
sie starałem się nawiązać znajomość 
z miejscowymi wędkarzami (w więk-
szości właścicielami sklepów), którzy znali 
się nieco na łowieniu okazów. W tamtym 
czasie latałem do Chin co drugi miesiąc, 
więc nie miałem problemów w nawiązaniu 
kontaktów. Pewnego dnia mogłem odwie-
dzić kolejny sklep wędkarski. Pierwsze wra-
żenie było złe: bardzo mały i zagracony. Gdy 
jednak wszedłem do środka, od razu zorien-
towałem się, że to było właściwe miejsce. 
Ściana za ladą była pokryta zdjęciami du-
żych karpi pełnołuskich (niestety wszystkie 
były martwe) oraz kilku dużych amurów 
czarnych, więc powiedziałem do siebie: „to 
mój człowiek”. Dzięki pomocy jednego z 
moich chińskich partnerów, który mi towa-
rzyszył, zaprosiłem pana Qi na obiad, aby 
porozmawiać o wędkarstwie i wymienić 
się doświadczeniami. Podczas gdy w skle-

pie pan Qi był raczej milczący i nie chciał dzielić się zbyt wieloma 
informacjami, to zmienił się całkowicie, gdy tylko usiedliśmy przy 
stoliku w restauracji i pokazałem mu w telefonie kilka zdjęć dużych 
europejskich karpi. Po prostu oszalał, kiedy w telefonie przewijałem 
kolejne zdjęcia, gdyż w ciągu całego życia nie widział tak dużych 
karpi. Oczywiście chciał dokładnie dowiedzieć się, jak łowimy te 
ryby. Trudno sobie wyobrazić jego minę, kiedy powiedziałem mu, 
że nie nakładamy przynęty na haczyk. Po prostu nie mógł w to uwie-
rzyć i niemal się zdenerwował, gdyż sądził, że żartuję sobie z niego. 
Na szczęście miałem kilka zdjęć przyponów oraz karpi położonych 
na macie z haczykiem w pysku. Mogłem jakoś rozwiązać problem 
tego międzykontynentalnego niezrozumienia. Kiedy po godzinie 
wyjaśniłem mu, jak łowimy karpie, rzekł mi tylko: „To interesujące, 
ale jestem pewien, że europejskie karpie są głupie i dlatego może-
cie je łowić na haczyk bez przynęty. Tutaj karpie są bardzo mądre i 
podejrzliwe, dlatego będę łowił je na swój sposób”. „No dobrze, ale 
teraz jest czas, abyś opowiedział mi o tym, jak tutaj łowi się karpie i 
czarne amury”– odpowiedziałem. Szczerze mówiąc, byłem bardziej 
zainteresowany historią o czarnych amurach, gdyż ryba ta była dla 
mnie czymś nowym i bardzo chciałem mieć jej zdjęcie w swoim 
albumie. Jeśli chodzi o karpie, to zupełnie się nie martwiłem, tro-

chę zanęty i kukurydza z puszki powinny się 
sprawdzić. Problemem było znalezienie wody, 
w której nie stawia się regularnie siatek, co ma 
miejsce na większości małych jezior, kanałów 
i rzek. Niestety w Chinach nie ma praktycznie 
przepisów dotyczących łowienia ryb w wodach 
śródlądowych. Tam gdzie dozwolenie jest ło-
wienie ryb, nie ma minimalnych wymiarów, 
brak jest okresów ochronnych związanych z tar-
łem, a dowolna osoba może kupić nawet dużą 

146 cm to średni wynik(!)

 Nazywam się czarny... amur czarny

Byłem pewien, że to dobry zestaw 
na czarnego amura... Błąd!

Co za płetwa!



sieć i łowić nią kiedykolwiek, gdzie-
kolwiek i tak dużo jak chce. Dlatego 
też w większości miejsc nie ma więk-
szych ryb. 
Wróćmy jednak do tej nieznanej ryby. Dosłownie QUING YU oznacza 
„czarną rybę”. Podczas kolacji udało mi się uzyskać sporo interesują-
cych informacji. Ryby te rosną do 170 cm długości i prawie 100 kg wagi. 
Mówimy więc tutaj o dość poważnej sprawie. Pan Qi objaśnił mi w 
szczegółach swój sposób łowienia czarnych amurów i nie różniło 
się to zbytnio od sposobu, w jaki łowiliśmy karpie, zanim nasi bry-
tyjscy przyjaciele wymyślili przypon włosowy. Łowisko zanęcone 
sporą ilością zanęty na kilka dni przed łowieniem, pellety na bazie 
mączek ze ślimaków i małż oraz gotowana kukurydza. Na tak za-
nęcone miejsce podczas łowienia stosuje się jako przynęty bardzo 
śmierdzącego ciasta, którym oblepia się haczyk. Nie ma znaczenia, 

czy na drugim końcu zestawu znaj-
dzie się karp pełnołuski czy też amur 
czarny. Według pana Qi, jedynie aby 
łowić czarne amury, trzeba stosować 
to, czego używali od wielu lat miej-
scowi guru – świeżych ślimaków jako 
przynęty. Niestety, jest to przynęta 
bardzo selektywna i po jej założe-
niu przez większość czasu nic się nie 

dzieje i nie ma brań, wyjaśnił pan Qi. 
Kolacja była udana. Teraz miałem już kontakt do pewnego miej-
scowego wędkarza i udało mi się zebrać ważne informacje. Jeden z 
elementów układanki został rozwiązany.
Kilka miesięcy później udałem się w czwartą podróż do Chin i by-
łem już gotów do pierwszej chińskiej zasiadki. Zupełnie nie wie-
działem, czego się mam spodziewać, ale podniecenie sięgało szczy-
tu. Dzień przed wyprawą na ryby poszedłem do miejscowego skle-
pu, aby kupić specjalną zanętę i pellety na czarne amury oraz na 
miejscowy targ, aby kupić trochę słodkowodnych ślimaków i kilka 
puszek kukurydzy. 

KARPIOWE OPOWIEŚCI

 Jest tutaj wiele nietkniętych wód. Więcej 
przygód do zaplanowania na przyszłość

Dumnie prezentuję produkt pewne-
go miejscowego producenta przynęt

Kule zanętowe z pelletów 
ze ślimaków – bardzo skuteczne

REKLAMA
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Sprzęt był przygotowany, gdyż podczas moich poprzednich podró-
ży udało mi się zebrać trochę podstawowego (bardzo podstawowe-
go) sprzętu, a kołowrotki i pudełko z akcesoriami woziłem ze sobą 
w walizce. Dzięki pomocy jednego z chińskich przyjaciół miałem 
dostęp do pewnego jeziora w parku, które było wyjątkowo wyko-
rzystywane do rozgrywania zawodów wędkarskich. Ładne jezioro 
o okrągłym kształcie z systemem kanałów, które tworzyły niekoń-
czący się labirynt setek kilometrów w tym rejonie. Dobrze, jestem 
nad jeziorem, sprzęt jest ustawiony i już po kilku rzutach znalazłem 
ciężarkiem miejsce, gdzie miałem łowić. Miałem tylko 8 godzin na 
łowienie, gdyż potem strażnik parku zamykał bramę i musiałem 
opuścić to miejsce. Za pomocą rakiety zanętowej zanęciłem miej-
sce, które wyglądało na obiecujące. Kilka metrów od przeciwległego 
brzegu w głębszym miejscu z gliniastym dnem i kilkoma zwisający-
mi wokół drzewami. Nadszedł czas na przygotowanie zestawów, ale 
nie miałem pojęcia, jak zaprezentować moje przynęty. Jeden zestaw 
był dość prosty – łowienie karpi przy brzegu na kukurydzę. Dwa 
pozostałe miały być na czarne amury, więc musiałem wymyślić spo-
sób, jak założyć przynętę – słodkowodnego ślimaka. Byłem pewien, 
że tylko użycie samego mięsa da jakiś efekt, więc zmiażdżyłem kilka 
ślimaków i udało mi się uzyskać wystarczającą ilość mięsa do nawle-
czenia go na włos moich dwóch pozostałych zestawów. Jeden z nich 
tonął naturalnie, a drugi był wyważony małym kawałkiem pianki. 
Oba zestawy znajdowały się od siebie w odległości mniejszej niż 2 
metry. Ten sam przypon, ta sama przynęta, a jedyną różnicą było to, 
że jedna zachowywała się naturalnie, a druga prawie jak bałwanek. 
Jeśli więc coś działoby się na jednej wędce, miałbym pewną wiedzę 
o tym, jak żerują te ryby.
Czas mijał szybko i nie mogłem ode-
rwać wzroku od jeziora, starając się 
wykryć oznaki ryb w tym miejscu. 
Okolica była bardzo cicha i trochę 
straszna. Dookoła nie było żywej du-
szy. Zaczął padać deszcz. Usiadłem 
pod małą wędkarską parasolką, któ-
rą miałem ze sobą. Był to tylko lek-
ki deszczyk i po 20 minutach niebo 
było znów czyste. Właśnie wtedy 
naprzeciwko mnie zobaczyłem duży, 
czarny ogon w miejscu, gdzie poło-

żone były moje dwa zestawy na czarnego amura. Wciąż pamiętam 
ten moment. Moje serce zaczęło walić, jakbym biegł w maratonie, 
byłem pewien, że coś się za chwilę wydarzy, ale niestety nic takiego 
nie wystąpiło przez kolejne dwie godziny. Przez głowę zaczęły przy-
chodzić różne myśli. OK, to był amur czarny. Byłem tego pewien, 
gdyż wyraźnie widziałem ten duży, czarny ogon i na pewno nie był 
to karp. Inny był kształt, inny kolor. Ryba została zwabiona pelleta-
mi i zanętą, którą wrzuciłem kilka godzin wcześniej, ale z jakiegoś 
powodu nie wzięła mojej przynęty. Późnym popołudniem i krótko 
przed momentem, kiedy musiałem opuścić łowisko nagle szczytów-
ka mojej lewej wędki zaczęła podskakiwać. W ciągu kilku sekund 
hanger zaczął skakać to w górę, to w dół i natychmiast pomyślałem, że 
to jakaś mała rybka, ale gdy sięgnąłem po wędkę, zaczął się pisk odjaz-
du. Starałem się jak najbardziej opanować, ale adrenalina zwyciężyła. 
To mógł być mój pierwszy czarny amur w życiu, złowiony 10 000 ki-
lometrów od domu, po blisko dwóch latach przygotowań i dociekań. 
Ryba zaczęła ciągnąć w lewą stronę, wszystko było dobrze ustawione, 
a ja byłem przygotowany, ale po kilku sekundach żyłka poluzowała się 
i na końcu zestawu nie było już ryby. Byłem zdruzgotany. 
Pamiętam, że stałem z wędką w ręku jeszcze prawie 10 minut, wpa-
trując się w wodę. Minęła chwila, zanim zorientowałem się, co się 
stało i musiałem to zaakceptować. Ale w sumie na tym polega węd-
karstwo, to jest częścią tej gry. Nie miałem zdjęcia do mojej kolekcji, 
ale zebrałem trochę więcej informacji. Próba bycia pozytywnym po 
takim pierwszym podejściu to jedyne rozwiązanie. Tego dnia nie 
miałem też brań na wędkę przeznaczoną na karpie, na której łowiłem 
na kukurydzę położoną na dywanie ze słodkiej zanęty i kukurydzy 
z puszki. Nie miałem też brania na wędkę ze ślimakiem założonym 
na przypon typu bałwanek. Jedyną rybę zaciąłem na prosty zestaw z 
mięsem ślimaka. Wiem, że z pojedynczej zasiadki nie można wycią-
gać poważnych wniosków, ale byłem pewien, że przynęta powinna 
być naturalnie zaprezentowana na dnie bez żadnych pływających 
pianek lub fantazyjnych dodatków, których używamy w Europie. 
Jedną rzecz warto tu jednak podkreślić. W Chinach nie jest znana 
idea catch and release. Każda złowiona ryba niezależnie od gatunku 
czy wielkości nadaje się do garnka, dlatego też w wodach nie pływa 
zbyt wiele ryb, które byłyby jakoś szczególnie podejrzliwe względem 
naszych haczyków. Po prostu ryby nie mają szansy na to, aby po raz 
drugi być złowione. Jeśli złowisz tu jakąś rybę, to najczęściej ona 
nigdy nie widziała wcześniej haczyka. Z tego też względu najlepsze 
będą całkowicie proste i naturalne rozwiązania. 

cd. w następnym numerze KM

Targ, najlepsze miejsce zakupu 
przynęt na czarne amury

Strażnik parku patrzył na mnie, 
jakby chciał mnie zabić, wiedziałem, 
że chce zamknąć park i iść do domu. 
Dlatego musiałem wracać

Wszystko czego potrzebujesz 
do zrobienia prostego i 
superskutecznego przyponu na 
karpie i czarne amury w Chinach

Nęcenie rakietą ze ślimakami
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łońce grzeje niemiłosiernie. Łagodny 
wiatr marszczy powierzchnię wody, 
tworząc delikatne fale. Ponton zdry-
fował na duży dywan z roślin. Staną-

łem na nim z okularami polaryzacyjnymi na 
nosie. Nie poruszałem nawet mięśniem. Woda 
nie była głębsza niż 2 metry. Nagle gigantyczny 
karp przepłynął przed dziobem pontonu w kie-
runku gęstych roślin. Wstrzymałem oddech. 
Natrafiłem na kolejną rybę, którą chciałem 
złowić. 

Z MASKĄ I RURKĄ
Kilka następnych dni spędziłem na powtarzaniu 
krótszych i dłuższych wypraw moim pontonem 
po tym 200-hektarowym jeziorze. Namierzyłem 
moją rybę jeszcze dwa lub trzy razy, zawsze na 
tym samym obszarze. Nawet podczas nurkowa-
nia mogłem obserwować mojego karpia. Lato 
było w pełni i ryby miały w jeziorze obfitą ilość 
pokarmu. Nie pomagało to w złowieniu mojej 
ryby. Dodatkowo miałem jeszcze przed sobą 
daleką wyprawę. Razem z przyjacielem Jörgiem 
mieliśmy spędzić ponad 3 tygodnie na podróży 
po środkowych Włoszech, łowiąc na dużych 
jeziorach. Ryba musiała zaczekać, a ja również 
musiałem zaczekać i uzbroić się w cierpliwość. 
Kolejne tygodnie wypełnione były niezwykłym 
i udanym łowieniem we Włoszech. Pod koniec 
sierpnia wróciłem do domu i w mniej niż 24 go-
dziny później byłem już na dużym jeziorze.

ZIELSKO I KARPIE
Ponieważ jezioro to jest bardzo płytkie, a jego 
średnia głębokość jest mniejsza niż dwa me-
try, promienie słoneczne sięgają samego dna. 
Są to doskonałe warunki do rozwoju fotoauto-
troficznych roślin wodnych. 

Na jeziorze znalazłem olbrzymi obszar poro-
śnięty moczarką kanadyjską, która rosła tak 
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Nie mogłem dostrzec dna

Zestaw zdał egzamin 
– pierwszy pełnołuski na brzegu

Tonący i pływający 
Red Monster

gęsto, że czaple siwe mogły po niej chodzić 
i polować na małe ryby na jej krawędziach. 
W ostatnich dniach pojawił się także bardzo 
duży zakwit alg, co spowodowało mocne 
zmącenie wody. Nie mogłem już dostrzec 
dna, nawet za pomocą wizjera podwodne-
go. Niestety, w kolejnych dniach nie spotkałem 
też mojego karpia. Choć nie miałem powodów 
sądzić, że karp znajdzie się gdzieś indziej, to zde-
cydowałem się znaleźć miejsce, gdzie będę mógł 
dobrze zaprezentować przynęty. Położenie zesta-
wów wśród gęstych roślin nie było prostą sprawą.

STATEK – AHOJ!
Po jeziorze pływały duże statki wycieczkowe 
przewożące pasażerów. Parowiec płynął zawsze 
tą samą trasą, przecinając akurat obszar, w któ-
rym widziałem mojego dużego karpia pełnołu-
skiego. Obszar, po którym poruszał się statek, 
był zdecydowanie mniej zarośnięty niż miejsca 
po lewej i prawej stronie kanału żeglownego. 

Zanurzenie parowca wynosiło ponad metr i za 
każdym przepłynięciem statek powodował uno-
szenie się osadów. Roślinom trudniej było się 
ukorzenić. Trasa statku była szeroka na 10 m i 
prowadziła przez środek zarośniętego obszaru 
szerokiego na 200 m i długiego na 500 m. Nie-
samowite! Wziąłem ponownie maskę i 
przyjrzałem się bliżej strukturze dna. W 
kanale tym znalazłem duże otwarte prze-
strzenie oraz inne, całkowicie zarośnięte 
miejsca. Dno we wszystkich, pozbawio-
nych roślin obszarach było usiane otwo-

rami powstałymi w wyniku żero-
wania ryb. Dołki były tak duże, że 
najprawdopodobniej nie zrobiły 
ich leszcze. Dno było twarde, ale 
nie kamieniste. Znalazłem war-
stwę gliny grubą na kilkadziesiąt 
centymetrów. W glinie tej znajdo-
wały się niezliczone ilości dużych 
muszli, słodkowodnych krewetek, 
larw ochotki i ślimaków. Przyroda 
przygotowała świetny bankiet. To 
z pewnością miejsce do położenia 
moich zestawów.
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CIĘŻAREK 500 G
Łowienie wymagało przeprowadzenia zestawów 
przez stare koryto rzeki, które wzdłuż przecinało 
całe jezioro. Średnia głębokość 4 metrów i średni 
nurt zasadniczo nie rodziło problemów. Jednak-
że nadchodziła jesień i duża część roślin zaczyna 
unosić się w wodzie. Rozległe dywany zielska 
szerokie na ponad 10 m i o długości do 100 
m powoli spływały starym korytem rzeki do 
końca jeziora. Podczas wcześniejszych wypraw 
starałem się zatopić linkę za pomocą ciężarków. 
Stosowałem ciężarki do 120 g na odległość 100 
metrów. Potem próbowałem używać kamieni. 
Działało to wyraźnie lepiej niż naprężanie linek 
w poprzek dna rzeki. Jednak nocą, gdy duże 
ilości roślin płynęły wzdłuż starego koryta, prę-
dzej czy później taki kożuch wplątywał się w 

linkę. Taka kępa roślin może łatwo ważyć z tonę 
lub więcej. Żaden zestaw nie przetrwa czegoś 
takiego – niepowodzenie łowienia w nocy jest 
nieuchronne.
Jeśli chcę położyć zestaw na odległość 110 me-
trów, potrzebuję innej metody. Bezpiecznej me-
tody. Wziąłem z marketu budowlanego stalową 
rurę o długości 3,5 m. Wewnętrzna średnica wy-
nosiła dokładnie 18 mm, zaś zewnętrzna śred-
nica moich podpórek to 18 mm. Wbiłem rurkę 
w gliniaste dno 20 metrów przed stanowiskiem 
– głębokość 2,5 m. Włożyłem podpórkę do rur-
ki. Teraz podpórka jest wystarczająco wysoko i 
powinna się sprawdzić. Do podpórki dowią-
załem klips Knock Out Clipper Radicala. Plan 
polegał na wywiezieniu zestawów pontonem z 
zapiętym klipsem Knock Out Clipper około 20 
metrów przed rurką. Naprężyłem linkę prowa-

dzącą od ciężarka do rurki, ale zatopiłem ją cię-
żarkiem 500 g, aby nie łapała roślin. Im dalej lin-
ka znajdzie się od dna, tym lepiej. Z przodu rurki 
przeprowadziłem linkę górą do klipsa i przypią-
łem go do linki. Potem wróciłem do namiotu na 
brzegu. Z brzegu naprężyłem linkę biegnącą do 
rurki, aby na odległości 110 metrów linka znaj-
dowała się powyżej powierzchni wody. Teoria 
była prosta. Rośliny przepływają pod linką, a ja 
mogę łowić w poprzek starego koryta rzeki. Po-
nieważ na jeziorze pływają także kajaki, ustawi-
łem linkę na wysokości co najmniej 1,5 metra 
powyżej lustra wody, aby uniknąć wypadków. 
Po zakończeniu łowienia, zawsze wyjmuję rur-
kę z wody. Zaczynam łowienie późnym popo-
łudniem i kończę wczesnym rankiem. 

26 kg to nagroda 
za ciężką pracę

 Wędki pionowo w górę, tak 
aby żyłka była w powietrzu

Mój zestaw
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FAZA NĘCENIA
Zdecydowałem się rozpocząć fazę nęcenia. Był 
środek września, planowałem łowić w tym miej-
scu przez następne dwa miesiące. Zaczynam nę-
cenie od 2 kg kulek Red Monster, 2 kg pelletów 
i 2 kg orzechów tygrysich co 2 dni, zwiększając 
częstotliwość po pierwszym tygodniu. W dru-
gim tygodniu nęcę codziennie i planuję zacząć 
łowienie w trzecim tygodniu. Jeśli pierwszej 
nocy złowię jedną, dwie ryby, zwiększę ilość za-
nęty. Obecność innych towarzyszy do stołówki 
w postaci płoci i leszczy sprawia, że jest to ko-
nieczne. Jeśli pierwsza noc przyniesie sukces, 

zwiększę ilość zanęty o połowę i będę kontynu-
ował dzienne nęcenie. Pellety są bardzo ważnym 
elementem mieszanki zanętowej, gdyż zawierają 
dużą ilość olejów i białek. Orzechy tygrysie są 
słodkie i zawierają także 25% tłuszczu. Moje kul-
ki oparte są na bazie rybno-mięsnej i zawierają 
ponad 30% białek. Zanęciłem łowisko nowymi 
kulkami Red Monster. 

PIERWSZY RAZ
Po 14-dniowym nęceniu jadę po raz pierwszy 
na ryby. Czuję lekkie podenerwowanie. Po 
pierwsze dlatego, że nie wiem, jakie ryby zja-

dały zanętę w ciągu ostatnich dni. Po drugie, 
nie mogę jeszcze powiedzieć, czy mój zestaw 
z marketu wraz z klipsem Knock Out Clipper 
oraz rurką będzie w ogóle działał. 
Ustawiłem wysoko na brzegu stojak na węd-
ki, aby szczytówki znajdowały się jak najwy-
żej i utrzymywały linki z dala od powierzchni 
wody. Wówczas położyłem pierwszy zestaw 
z 24-mm tonącą kulką Red Monster. To, co 
wyglądało dobrze w teorii, zaczęło sprawiać 
problemy w praktyce. Dzień był dość wietrzny 
i nie tak łatwo było przeprowadzić linkę do rur-
ki w prostej linii ani też przypiąć ją do klipsa 
Knock Out Clipper. Ale po jednym nieudanym 
podejściu, robota została wykonana. Praktyka 
czyni mistrza, jak mawiał mój dziadek. Wró-
ciłem na brzeg i ostrożnie napinałem linkę ka-
wałek po kawałku, aż w końcu oderwała się od 
powierzchni i podskoczyła do klipsa. Kamień 
spadł mi z serca. Zestaw działał i mogłem po-
prawnie naprężyć linkę. Drugi zestaw był rów-
nie prosty i szybko założyłem na niego 16-mm 
jaskrawego pop-upa na przyponie Withy Pool. 
Wieczorem woda podniosła się o 30 cm. Staje 
się to regularnie od czasu, gdy nastąpiły zmiany 
w regulowaniu zapór. Gdy tylko woda się pod-
niosła, zaczęły płynąć rośliny. W ten wieczór 
niezwykle duży dywan zielska płynął w dół sta-
rego koryta rzeki. Łowienie bez mojego zestawu 
z rurką i klipsem byłoby zupełnie nie do pomy-
ślenia. Odczułem ulgę i jednocześnie dumę, że 
moje rozwiązanie tak dobrze działa.

REKLAMA

Knock Out Clipper był 
doskonałym rozwiązaniem

Stalowa rura 
i w niej podpórka
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Usiadłem przed namiotem 
i obserwowałem jezioro. 
Zasiadka przebiegała bez 
problemów, aż do wpół do 
dwunastej. Wszelkie rośliny 
płynęły pod linką. Sygnaliza-
tor wydał pojedynczy dźwięk. 
Sekundę później szczytów-
ka wędki po prawej stronie 
ostro się wygięła i usłyszałem 
głośny trzask, jakby strzał z 
bata. 110 metrów dalej linka 
z ogromną siłą wyrwała się z 
klipsa. Wskoczyłem do pon-
tonu, chwyciłem za wędkę i 
zacząłem płynąć w kierunku ryby. Parę minut 
później u stóp miałem 18-kg karpia pełnołuskie-
go. Kolejna ryby o wadze 13 kg wzięła w nocy. 
Zestaw zdał egzamin. Samo zacięcie wydawało 
się bardziej skuteczne z uwagi na naprężenie wy-
wołane zarówno przez ciężarek, jak i przez klips. 
Wszystkie ryby były pewnie zacięte. Natych-
miast zwiększyłem ilość zanęty.

CEL W ZASIĘGU
Dokładnie tydzień później wróciłem w to samo 
miejsce. Wszystko świetnie szło, więc niczego 
nie zmieniałem. W łowisku znalazły się dwa ze-
stawy. Jeden z tonącą kulką Red Monster, a drugi 
z pop-upem Red Monster. Wcześniej umieści-
łem 20 metrów przed łowiskiem rurę z klipsem. 
Tej nocy złowiłem trzy karpie, w tym małego lu-
strzenia i karpia pełnołuskiego ważącego ok. 14 
kg. Wczesnym rankiem miałem kolejne branie, 
ryba wyrwała się z kanału żeglownego wprost 
w znajdujący się obok dywan zielska. Stałem 
na brzegu z wędką w ręku. Hamulec pracował 
pełnią swojej mocy – zrozumiałem, że mam do 
czynienia z olbrzymią rybą. Na horyzoncie za-

Na jedną nockę nie potrzeba 
dużej ilości sprzętu

częło pojawiać się słońce, a ja wdrapywałem się 
do małego pontonu Zeepter Slider. Skierowałem 
się wprost do miejsca, gdzie ryba zniknęła w ziel-
sku. Praca w pontonie rozpoczęła się od ściąga-
nia z linki kęp zielska. Karp wpłynął 20 metrów 
w głąb zielska, bez pontonu byłby stracony. 
Ryba była wolna, ale zanurkowała wprost w 
sąsiedni dywan roślin. Na taką ewentualność 
miałem opracowany przeze mnie podbierak 
Bazinga. Ma on owalną, aluminiową ramę, 
którą łatwo można wsunąć pod rybę i pode-
brać ją, wyrywając z grubych roślin. Tak wła-
śnie zrobiłem w tej sytuacji i duży 26-kg karp 
pełnołuski znalazł się w siatce podbieraka. 
Kiedy usiadłem w pontonie dotarło do mnie, 
że jest to ryba, którą widywałem w poprzed-
nich tygodniach. Zrealizowałem cel. Cóż za 
wspaniałe uczucie, doświadczyć czegoś takie-
go na 200-hektarowej wodzie.

Niezbędny okazał 
się ciężarek 500 g

CIĘŻKA PRACA ZOSTAŁA NAGRODZONA
W kolejnych tygodniach kontynuowałem nęce-
nie łowiska i łowiłem tam jedną lub dwie noce w 
tygodniu. Złowiłem jeszcze kilka ryb na zestaw, 
który sprawdził się lepiej niż na początku przy-
puszczałem. Podczas niektórych nocy problem 
dryfujących roślin był na tyle duży, że łowienie 
z zatopionymi linkami byłoby zupełnie niemoż-
liwe. Były to zazwyczaj noce, w których łowiłem 
ładne ryby. Oczywiście zestaw wymagał więcej 
pracy i wysiłku, ale w końcu wszystko dobrze za-
działało i udało mi się wyholować kilka ryb wię-
cej. Będę stosował ten zestaw na różnych wodach, 
jestem przekonany, że pozwoli mi łowić jeszcze 
skuteczniej. Może i wam pomoże złowić jedną lub 
dwie ryby? Jeśli tak, będzie mi bardzo miło. Śmia-
ło dzielcie się ze mną swoimi doświadczeniami w 
mediach społecznościowych. Połamania! 



KONTROLA 
www. daiwa.info.pl

www.facebook.com/DAIWA-Poland

www.youtube.com/DAIWAPoland

www.instagram.com/DAIWAPoland

[ BASIA SLD QD ]

REDUKCJA WAGI WYTRZYMAŁOŚĆ 

Waga: 485g |  Łożyska kulkowe: 8 |  Przełożenie: 4.1:1  |  Przełożenie: 87cm  |  Linka: 300m - 0.35mm  |  Siła hamowania: 10Kg
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ielu z nas u progu nowego sezonu 
zastanawia się, kiedy tak naprawdę 
go rozpocząć. Zdań i opinii na ten 
temat jest wiele, podobnie jak teorii, 

które próbują zamknąć nas w książkowych regu-
łach karpiowej encyklopedii wiedzy. Tylko czy 
tak naprawdę warto kierować się opinią innych: 
„Jeszcze nie ma sensu jechać, bo temperatura 
wody jest za niska”, „Odpuść sobie, swoje trzeba 
odczekać”.
Wielokrotnie podczas rozmów w naszym kar-
piowym gronie, temat wczesnowiosennego 
wędkowania wzbudzał wiele emocji w związku 
z zimowym okresem, który jak przypuszczam, 
każdego z nas zdążył nieźle znokautować. 
Aby powstać, potrzebujemy włączyć „kar-
piowy restart”. Potrzeba kontaktu z naturą i z 
wędkami – bez względu na temperaturę wody 

i wiosenną aurę, która lubi być kapryśna – jest 
ode mnie silniejsza. Zawsze wychodziłem z 
założenia, że nie należy skreślać przedwiosen-
nych okresów i czekać na np. wzrost tempera-
tury wody do temperatury „x”. W miejsce „x”, 
każdy z nas może wstawić sobie swoją wartość, 
która jego zdaniem jest wyznacznikiem tego, 
czy możemy już liczyć na kontakt z karpiem, 
czy też nie. Ja określam tę wartość właśnie 
jako wielką niewiadomą, którą, aby móc 
określić, trzeba próbować, wykorzystując 
każdą nadarzającą się okazję do pobytu 
nad wodą w celu jej obserwacji, ale i pierw-
szych prób z zestawami leżącymi na dnie. 
Tegoroczny sezon udało mi się rozpocząć wspól-
nie z kilkoma kolegami z Rockworldowego ze-
społu. Na pierwszy wiosenny rekonesans wybra-
liśmy ponad 50-hektarową śląską, państwową 

żwirownię nieopodal naszego miejsca pracy, 
z którego w pierwsze marcowe, czwartkowe 
popołudnie, udaliśmy się na kilka pierwszych 
nocek. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że 
jesteśmy sami na sporej, dobrze mi znanej po-
kopalnianej żwirowni, ale tylko z późnojesien-
no-zimowych spacerów. Szok! Całkiem ładna 
pogoda jak na początek marca i jesteśmy tu 
sami jak palec? Pomyślałem wtedy o tych 
wszystkich karpiarzach odwiedzających nas 
w sklepie i wiosennych teoriach, które ni-
czym mantra przewijały się od kilku tygodni. 
Ilu wędkarzy tyle opinii, a ja zastanawiałem się, 
gdzie oni wszyscy w takim razie są w tej chwili? 
Najpiękniejsze w tym wszystkim było to, że mie-
liśmy szerokie pole manewru i mogliśmy wybrać 
ciekawe – jak na tę porę roku – miejsce, z którego 
mieliśmy dostęp do kilkunastu hektarów wody. 
Po krótkim spacerze wybraliśmy wspólnie z 
Piotrkiem jeden z cyplów, który pozwalał nam 
spróbować znaleźć jeszcze bardzo leniwe kar-
pie na sporej powierzchni. Lokalizacja zawsze 
była najistotniejszym elementem karpiowej 
układanki, ale wczesną wiosną ma szczegól-
nie znaczenie. Duży obszar, który mogliśmy 
opływać z echosondą, pozwolił nam na wy-
branie kilku ciekawych miejsc na różnych głę-
bokościach. Początek marca jest bardzo nie-
przewidywalnym okresem, w którym próba 
określenia miejsca ospałego przemieszczania 
się po zimowym letargu karpia, opiera się na 
metodzie prób i błędów. Chyba że znasz wodę 
na tyle dobrze lub masz przeczucie co do wybra-
nego miejsca i sposobu łowienia, i nie ruszasz 
zestawów do momentu kontaktu z karpiem.  
Nad tym zbiornikiem z wędkami pojawiłem się 
pierwszy raz w życiu, choć pobliskie żwirow-
nie znałem bardzo dobrze. W takim wypadku 
mogłem kierować się tylko instynktem, co do 
wyboru miejscówki lub próbować namacać 
ryby. Po opłynięciu sporej dostępnej części 
wody, każdy z nas wybrał po dwa miejsca do 
umieszczenia zestawów. Miały to być różne 
miejsca, o różnych głębokościach, zarówno 
na otwartej wodzie, jak i w pobliżu ciekawych 
twardych zaczepów i płytszych brzegów. 

Bardzo ważne jest odpowiednie ustawienie 
docisku główek hangera, po nawinięciu 
nowych plecionek na szpule

Pływaki ułatwiają hol nocą i unoszą 
żyłki ponad twardymi zaczepami

Pierwsza ryba podczas pierwszej 
nocy nad wodą w nowym sezonie

W
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Pierwotnie obrałem dwa całkiem odmienne 
miejsca, ale w momencie wywożenia zestawów 
zaufałem instynktowi, który podpowiadał mi, że 
mimo bardzo niskiej temperatury wody i pory-
wistego chłodnego wiatru, na branie mogę liczyć 
w pobliżu pozostałości po ogromnym dębie, 
którego potężne konary wystawały ponad taflę 
wody. Tam też postawiłem drugi z zestawów, któ-
ry pierwotnie miał wylądować w zupełnie innym 
miejscu. 
O ile mnie udało się w miarę spokojnie wy-
wieźć swoje zestawy, o tyle Piotrek nie miał już 
tak łatwego zadania, tym bardziej że jego zesta-
wy lądowały na dalszych dystansach, a porywi-
sty wiatr i deszcz z błyskami rozświetlającymi 
niebo, podpowiadał nam, że pierwszą nockę w 
sezonie zaliczamy z burzą w tle. Wiecie, jak to 
jest, kiedy kładziesz się do łóżka w namiocie po 
kilku zimowych miesiącach z nadzieją na to, że 
centralka się odezwie? Wiem, że wiecie! Ja też 
wiedziałem, ale nie spodziewałem się, że już 
pierwszego poranka, nad ranem, po kilku poje-
dynczych dźwiękach usłyszę jej ciągły dźwięk, 
zakończony widokiem przyklejonego hangera 
do sygnalizatora i przygiętą szczytówkę. Miej-
sce, w którym łowiłem, wymagało ode mnie 
łowienia praktycznie na sztywno, z tak ustawio-
nym hamulcem kołowrotka, aby dać rybie tylko 
tyle swobody, by nie pozwolić, w momencie 
energicznego brania, na wypięcie dolnika z Butt 
Locka i wciągnięcie jej do wody. Po podniesie-
niu wędki z podpórek wiedziałem, że karp jest 

tam, gdzie się spodziewałem – w pobliskich 
konarach. Decyzja mogła być jedna – luzujemy 
hamulec i w spokoju dopływamy do zatopione-
go drzewa. W chwili gdy byliśmy mniej więcej 
w połowie dystansu, poczułem na zluzowanej 
wcześniej żyłce opór karpia, który sam wyszedł 
z twardego zaczepu – wystarczyło, że na kilka 
chwil zluzowałem hamulec. Bardzo częste za-
chowanie, które pozwala nam na reakcję i spo-
kojne dopłynięcie do miejsca, w którym stoi 
karp. Często, będąc w tym miejscu, nie czuję 
żadnego oporu lub tak jak w tym przypadku, 
karp sam wychodzi z zaczepów, które miały być 
jego miejscem ewakuacji po wbiciu się haka w 
wargę. Często spotykam się z zachowaniem, w 
którym wędkarze po braniu i parkowaniu ryby 
w podobnych miejscach, próbują się podciągać 
na wędce lub płyną w kierunku ryby, nie dając 
nawet odrobiny luzu. Tym wszystkim polecam 
zmienić takie zachowanie i być może przyzwy-
czajenie. Swobodne dopłynięcie do miejsca, w 
którym znajduje się karp, daje nam znacznie 
więcej szans na jego podebranie, a dla karpia 
jest ewentualnym gwarantem, że w razie jego 
utraty, nie narazimy go na dodatkowe nie-
bezpieczeństwo. Mój, jak się później okazało, 
bardzo ładnie ubarwiony i ku mojemu zasko-
czeniu – gruby jak na tak wczesną porę roku 
– pełnołuski karp po wyjściu z podwodnego 
drzewa praktycznie nie walczył, pozwalając na 
spokojne podebranie go na pontonie. Uśmiech 
na twarzy, przybicie piątki z kumplem i po-

wrót na brzeg. Po dotarciu na brzeg zobaczy-
łem, że udało mi się, jak na tego typu wodę i 
wczesną porę roku, odpalić całkiem ładnego 
karpia. Ryba cieszyła, tym bardziej że była to 
moja pierwsza wizyta nad tą wodą z wędkami 
i to jeszcze z miejsca, które podpowiedziało mi 
przeczucie. „Dyszka”, która była moim pierw-
szym karpiem w tym sezonie, złowionym już 

Namiot chronił mnie przez kilka 
pierwszych wietrznych dni nad wodą

Mata i wiaderko wypełnione 
wodą czekają w gotowości

Łowiąc na sztywno, 
używam Butt Locka

Szron o tej porze roku 
nie jest niczym niezwykłym
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podczas pierwszej nocki, przy temperaturze 
wody ledwo przekraczającej 6°C przy po-
wierzchni, utwierdziła mnie w przekonaniu, 
że nie ma idealnej pory na wczesnowiosenne-
go karpia, a wszelkiego rodzaju zasady i opinie 
należy ograniczyć tylko do własnych chęci. Nie 
macie pojęcia, ile radości sprawiła mi ta ryba, 
ale podejrzewam, że każdy z nas odczuwa do-
kładnie to samo. Pierwszy karp po długich, 
zimowych miesiącach. Zresztą w tym roku 
po raz pierwszy od niepamiętnych czasów, 
nie zawitałem na zimowej zasiadce, która 
ma zupełnie inny klimat, i do której należy 
się w zupełnie inny sposób przygotować. Jak 
widać, chyba zostało mi to wynagrodzone.  
Wspomnę jeszcze trochę o zestawach, które 
stosuję, łowiąc na naszych śląskich żwirow-
niach. Charakterystyka pokopalnianych żwi-
rowych zbiorników wymaga od nas stosowania 
zestawów odpornych na przetarcie i to od lin-
ki głównej, która może być żyłką i plecionką 
– w przypadku umieszczania zestawów na 
dalszych dystansach – po przypon strzałowy 
i co najistotniejsze przypon. O ile dwa pierw-

sze elementy nie zmieniają się w trakcie całego 
sezonu, to przypon, a w zasadzie jego długość 
i budowa, jest różna na przestrzeni kolejnych 
okresów, a co za tym idzie systematycznie 
zwiększanej karpiowej aktywności. To samo 
tyczy się ilości i sposobu nęcenia oraz próby do-
stosowania go do warunków, w jakich łowimy. 
Cechą wspólną wszystkich elementów, wymie-
nianych jako szeroko pojęty zestaw, jest zwięk-
szona odporność na przetarcie. Staram się stoso-
wać materiały sprawdzone, takie, co do których 
nie mam wątpliwości. Jeżeli nie będziesz pewien 
swoich decyzji, nie będziesz w stanie spać spo-
kojnie, cierpliwie oczekując na nocny odjazd.  
Bez względu na to, czy łowię z wywózki, czy z 
rzutu, w większości przypadków stosuję miękkie 
plecionki w otulinie o wytrzymałości nie mniej-
szej niż 25 lb. Przyponem pierwszego wyboru 
na tego typu wodach, zawsze był bardzo popu-
larny w ostatnim czasie Slip D-Rig, którego tak 
naprawdę zawiązałem po raz pierwszy kilka 
ładnych lat temu i już wtedy zauważyłem w nim 
ogromny potencjał. Jednak do jego poprawnego 
działania potrzebna była odpowiednio zbalan-

sowana przynęta, która szczególnie w tym wio-
sennym okresie, okazuje się petardą na ospałe, 
leniwie poruszające się karpie. Dzisiaj praktycz-
nie każdy z producentów ma w ofercie kulki 
neutralnie zbalansowane, tzw. waftersy, które 
są w stanie reagować na każdy, nawet najmniej-
szy ruch wokół przynęty, a nie są tradycyjnymi 
pływakami, lecz kulkami delikatnie unoszącymi 
się nad samym dnem. Kiedyś uzyskanie takiego 
efektu wymagało od nas trochę pokombinowa-
nia, odpowiedniego docinania i łączenia kulek 
dennych z pop-upami lub kombinacji z korkiem 
lub pianką. Również podczas tej zasiadki uży-
wałem waftersów o naturalnym zapachu małży, 
który w połączeniu z Slip D-Rigiem i krótkim, 
bo ok. 20-centymetrowym przyponem na 
dnie z delikatnym namułkiem, sprawdził się 
wyśmienicie i pozwolił cieszyć się pierwszym 
pełnołuskim karpiem. Kolejna zasiadka na 
żwirowni przede mną, jak i pojedyncze szybkie 
kilkugodzinne wypady, które niejednokrotnie 
potrafią zaskoczyć nas bardziej niż „dyszka” 
podczas pierwszej w sezonie marcowej nocy. Do 
zobaczenia gdzieś nad wodą.    

KARPIOWE OPOWIEŚCI  

Slip D-Rig na plecionce
odpornej na przetarcie
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JEST NAJWAŻNIEJSZA

www.firmadragon.eu

■   38 specjalistycznych wędzisk
spławikowych i gruntowych

■   odległościówki, feedery, karpiówki

■   lekkie, smukłe i wytrzymałe blanki

■   najwyższej klasy grafity TORAY

■   najlepsze komponenty wykończeniowe

■   finezja i komfort łowienia

■   ergonomia, funkcjonalność, dopasowanie


