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0 LIPIENIACH BYSTRZYCY LUBELSKIEJ 

S. Cios: Bystrzyca to niewiellci lewobrzeżny dopływ Wieprza, przepływający przez Lublin. 

Całkowita długość rzeczlci wynosi ok. 75 km, a spadek jednostkowy 1.08 % . Jest to bardzo 

niepozorna rzeczka, na pierwszy rzut oka bynajmniej nie sprawiająca wrażenia, że jest to 

znakomita woda predestynowana dla ryb łososiowatych i lipienia. Tymczasem, prowadzi 

zimną_ i dobrze natleniornt wodę, dzięlci licznym źródłom na odcinku od Sułowa do 

Zemborzyc (najciekawszy odcinek pstrągowy). 

Do Bystrzycy introdukowano potokowca i lipienia (patrz poniższa infonnacja Z. Kawalca). 

Sukces tej introdukcji powinien stanowić wodę na młyn przemyśle11 w sprawie podjęcia 

próby introdukcji lipienia do innych wód typowo nizinnych. Sądzę iż poniższe dane o 

odżywianiu, tarle, zachowaniu się i połowach wędkarskich w pewnym sensie mogą pomóc 

w podejmowaniu decyzji gospodarczych w trakcie introdukcji lipienia do innych wód. 

Na marginesie podam, że w lipcu 1994 r. w trakcie rozmowy z jednym bardzo 

szanowanym i cenionym ichtiologiem z Akademii Rolniczej w Lublinie, wspomniałem o 

pięknych lipieniach w Bystrzycy. Rozmówca spojrzał na mnie z niedowierzaniem i 

powiedział, że coś mi się pop . . . W Bystrzycy lipienie? Nie! Niemożliwe. Nie chciał w to 

uwierzyć. Nie bardzo go przekonywała nawet infonnacja , że sam już wydłubałem lipienia 

w rzece. 

Zbyszkowi Kawalcowi z Lublina, który dostarczył mi razem 44 żołądki lipieni złowionych 

na sztuczną muszkę w latach 1994-95 , w tym miejscu dziękuję za okazaną cenną pomoc. 

WNIOSKI Z ODŻYWIANIA SIĘ, RYB 

Zawartość żołądków przedstawiłem w poniższej tabeli. Zasadnicze wnioski z analizy 

materiału są następujące: 

I. Wyraźnie widać, iż według posiadanego materiału lipienie żerowały prawie wyłącznie w 

dolnej warstwie wody, a żerowanie powierzchniowe było rzadkie (co najwyżej ok. 4 % , 2 % 

i 1.2 % organizmów mogło zostać pobranych z powierzchni wody odpowiedno w miesiącach 

- VI, VII-VIII i IX-XI). To intensywne żerowanie przy dnie prawdopodobnie związane jest 

z jednym organizmem - kiełżem, który bardzo licznie występuje w Bystrzycy. Jak widać z 

tego materiału - kiełż jest dostępny dla lipieni prawdopodobnie przez cały rok. I tutaj 

dochodzę do kolejnego, szerszego wniosku. 

2. Prawdopodobnie w zdecydowanej większości rzek w Polsce środkowej żerowanie 

powierzchniowe stanowi funkcję ilości i dostępności kiełża. Tezę tę opierani również na 

moich danych o odżywianiu się pstrąga potokowego w niektórych ciekach w pobliżu 

Warszawy, a zwłaszcza w dorzeczu Rawki (szczegółowe dane o odżywianiu się pstrągów w 

tych wodach publikowane są na łamach Rocznika Klubu Warszawskie Towarzystwo 

Pstrągowe; dotychczas wyszły nwuery za lata 1994 i 1995). W tych wodach w okresie 

czerwiec-sierpie1f wyraź niezauważalne jest zastępowanie kiełża (i chrukików Limnephi lidae) 

pokarmem zebranym z powierzchni wody, zwłaszcza pokarmem pochodzenia lądowego. 

Bynajmniej nie oznacza to, że np. w Bystrzycy nie można złowić lipieni na suchą muszkę. 

Ależ skad! Intencją moją jest natomiast pokazanie, że jeżeli będziemy mieli zamiar podawać 

muszkę wyłącznie oczkującym rybom (których zapewne jest niewiele) to łowienie będzie 

nudne, zawartość koszyka nikła, a sztuka wędkarska ucierpi. 

3. Interesująca była bardzo duża ilość detrytusu (drobne patyczki, kawałeczki liści, itp.) w 

ż o łądka c h lipieni pochodzących z lutego, a nie ujętego w poniższej tabeli. Mam znikomą 
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Tabela. Zawartość żołądków 44 lipieni złowionych w gt~rnej Bystrzycy Lub. w 
poszczególnych miesiącach w latach 1994-1995 (skróty: 1- larwa, p - poczwarka, pp _ 
pływająca poczwarka chruścika. sub - subimago, im - imago). 

M1es1ące: li Vl Vll-Vlll 

Ilość ryb: 9 15 7 

Chruściki 

Limnephilidae I 
Anabolia nervosa 1 

Hydropsyche 1 

Siło nigricomis 1 
pp 
p> 

Jętki 

Baetis 1 

Baetis sub 

Baetis im 

Ephemerella ignita 1 

Muchówki 

Chironomidae 1 
Chironomidae p 

Chironomidae im 
Simuliidae 1 

·· Simuliidae im 

Limoniidae2> 1 

Stratiomyidae l 

Ceratopogonidae l 

Sialis (żylenica) I 
Chrzaszcze 

Elminthidae l 

Elminthidae im 
Dytiscidae 1 

Dytiscidae im 

n. det. 1 

Corixidae (wioślaki) 

Perlodidae (widelnica) I 
Erpobdella (pijawka) 

Gammarus fossarum 

Asellus aquaticus 

Mięczaki 

Ancylus fluviati lis 
Pisidium 

Lądowe: 

Diptera 1 

Diptera im 

57 

3 

11 

3 

31 

74 

4 

20 

2 

1 

I 

186 

1 

7 

1 

69 

6 

2 

2 

120 

1 

30 
1 

80 
2 

568 

1 

1 

6 
4 

2 

15 

1 

1 

1 

1 

1 

332 

1 

2 

I 

l 

38 

4 

1 

1 
21 

40 

1 

11 

38 

4 

1 

4 

1 

2 

448 

2 

2 

IX-XI 

13 

8 
1 

6 
2 

12 

91 

3 

26 
1 

2 

2 

6 

1 

15 

1162 

I 

4 

2 

2 
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Vermaptera (skorek) 

Orthoptero (pasikonik) 

Hy111e11uptera (błonkówka) 
Formicidae (mrówki) 

Heteruptera (pluskwiaki) 

Homoptera (pluskwiaki) 

Lepidoptera l (gąsienice) 

Coleoptera I 

Coleoptera im 

Araneae (pająk) 

Lumbricidae (dżdownice) 

Razem 

Ilość osobmków/1 hp1erna 

1 

1 

2 

407 

45 
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3 
l 

2 

1 

11 

1270 

85 

I 

l 

2 

1 

2 

l 

510 

90 

1) zdecydowana większość to puste domki, prawdopodobnie Limnephilidae 

2) oznaczone osobniki to Odontomyia 

1 

2 

4 

1 

1 

1 

1370 

105 

ilość własnego materiału z zimy z innych wód, stąd trudno mi porównać to zachowanie się 
lipienia w Bystrzycy z innymi wodami. Jest bardzo możliwe, że pobieranie detrytusu wynika 
z charakteru żerowania lipienia w zimie - pobieranie pokarmu tuż nad dnem, lub 
bezpośrednio z dna. Wskazywałyby na to nieliczne dane z literatury o odżywianiu się lipieni 
i ryb łososiowatych. Nie wykluczam również, że lipienie nie wykazywały selekcji w 
chwytaniu pokarmu w tym okresie. Mogłoby to wynikać z: 
- niewielkiej ilości dostępnego pokarmu (ale nie jestem o tym przekonany do końca), 
- niskiej presji wędkarskiej (w tym okresie, lub na danym odcinku), 
- z ogólnie dużej ilości detrytusu spływającego w wodzie w zimie (z zasady znacznie więcej 
niż latem i jesienią). 

4. Ze składu gatunkowego organizmów w żołądkach wyraźnie widać, iż rzeka jest 
stosunkowo czysta. Świadczy o tym obecność chfulszczy Elminthidae (stosunkowo dużo ich 
było) i kiełży, oraz bardzo mała ilość chruścika Hydropsyche i ośliczki. 

W tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę na odn1ienne dane (mam nadziej~. że już 

historyczne) przedstawione przez Radwana i in. ( 1988), którzy na podstawie badań w latach 
1982 i 1985-1986, stwierdzili silne zanieczyszczenie Bystrzycy pochodzące z Krężniczanki 
i Kosarzewki. Zanieczyszczenie pochodziło ze ścieków z zakładów przemysłu rolno
spożywczego, ścieków bytowo-gospodarczych i miejskich. 

INNE INFORMACJE ZAWARTE W LITERATURZE ODNOSZĄCE SIĘ: DO BYSTRZYCY LUB. 

1. Kulmatycki ( 1926) przedstawił krótką informacj~ o pstrągu potokowym: -. . . w 

Województwie lubelskim podobno wystepuje w Bystrzycy. -w świetle podanego niżej składu 
ichtiofauny Bystrzycy z początku lat 60-tych, raczej trudno jest przypuszczać, by 
rzeczywiście istniała tam wcześniej autochtoniczna populacja pstrąga potokowego, chyba że 
wyginęła w ostatnich kilkudziesięciu latach ( co jest jednak mało prawdopodobne z uwagi na 
obecność głowacza). Może kiedyś go tam już introdukowano? Może chodzi o inna rzekę (np. 
Bystra, która znajduje się niedaleko)? 
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2 Lewaudov-.rska-Jarz.ynowa ( 1966) podaje sporo infonnac_ii o rzece i j~.i h.:htinfmmic. 
s~wierdziła ona w Bystrzycy m.in. nastt:puj~ce gatunki ryh: jelec, jat, wz<lr<;ga, holt:1\ 1 lin, 
leszcz, karp, śliz , piskorz. sum. miętus i gł o wa c z (! ! !): klei\ i pło~ hył~ najliczniej 
występującymi gatunkami na odcink.'11 od Sułowa do Zemborzyc: Wzrost klema był raczej 
słaby, gdyż ,,,ymiar 25 cm osiągał średnio w szóstym ro\m życia. 

Literatura cytowana: 
Kulmatycki \V . 1926. Próba szkicu fizjografji rybackiej Polski. Rocz. N. Rol. Leś n. 1926-15(1 ): 102 

-149 
Lewandowska-Jarzynowa B. 1966. Płoć (Rutilus mrilus (L.) i kleń (Leuciscus cephalus (L.) z 

Bystrzycy Lubelskiej . Rocz. Nauk Rol., ser. B, 89: 239-252 
Radwan s. , Jarzynowa B., Zwolski W., Girsztowu K., Kowalczyk C., Kowalik W ., Paleolog A. 

1988. Ekologiczna charakterystyka wód górnego i środkowego biegu rzeki Bystrzycy Lubelskiej, jej 
dopływów oraz Jeziora Zemborzyckiego. Rocz. Nauk. PZW 1: 123-156 

Zbyszek Kawalec: W ZO PZW w Lublinie otrzymałem dane o zarybieniach Bystrzycy 
lipieniem: . 
- 8 czerwca 1980 - wylęg 20.000 z Łopusznej (prawdopodobnie zarybienie nie udało się; 
powody sa niejasne) 
- 24 maja 1989 - wylęg 25.000 z Łopusznej 
- 29 września 1995 - 2.500 palczaków z Folusza 

Pierwsze tarło lipienia miałem okazje obserwować w 1992 r. w okresie Świąt 
Wielkanocnych. Duże stado ryb, o długości od 30 do 40 cm, tarło się na bystrzynie w 
Kiełczewicach Maryjskich. W 1993 r. znalazłem tarlisko na odcinkach w Bystrzycy 
Zakrzewskiej, Prawiednikach i Kiełczewicach Dolnych. Zawsze były to krótkie odcinki rzeki 
z szybkim nurtem i żwirowym dnie. Głębokość w tych miejscach nie przekraczała 50 cm. 
W 1995 r. na tarlisku były już tylko małe grupki lipieni - 1 O do 15 par. 

Potwierdzeniem udanego tarła jest obecność w rzece wszystkich roczników lipienia. Nie 
wiem jak bedzie w 1996 r., gdyż zima była ostra, a rzeka miejscami zamarzała do dna. W 
okresie tarłowym Byscrzyca przeszła powódź. Wędkarze łowiący pstrągi donosili mi o 
pojedynczych rybach, jakby ze zdziwieniem, że w rzece coś jeszcze zostało _. Jeżeli ostatnie 
zarybienie było udane, należy się spodziewać w 1997 r. pierwszych lipieni na tarliskach. 9 
i 10 kwietnia obserwowałem pojedyncze lipienie na tarlisku, które zostało zaproszone przez 
wody powodziowe. 

Wojciech Kryda: Pragnę przekazać kilka spostrzeżeń dotyczących skutecznych muszek na 
lipienie w Bystrzycy Lubelskiej . 

Przez 2-3 lata Bystrzyca była dużym fenomenem. Wpuszczone do niej lipienie znalazły 
bardzo sprzyjające warunki . W efekcie w 1991 r. niespodziewanie powstało tam lipieniowe 
Eldorado. Miałem szcz~ście mieszkać w tym okresie w Lublinie. Byłem jednym z 
pierwszych muszkarzy odkrywających zwyczaje podlubelskich lipieni. W tym okresie w 
każdym miejscu od Bystrzycy Zakrzewskiej do Piotrowic roiło się od miarowych ryb. Były 
one niezwykle łatwe do złowienia, ufne i niepłochliwe. W początkowym okresie atakowały 
-na wyścigi - wszystko co płynęło pod wodą i mogło przypominać owada lub skorupiaka. 
Szybko jednak zmądrzały. Zacz~ły wymagać od łowiących stosowania imitacji konkretnego 
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i prclcrnwancgo w danym miejscu i czasie pokarmu. W trakcie 34 lat łowienfa odłowiłem 

ok. 200 ryb (teraz mam do siehie pretensje, że zbyt wiele; na tak małej rzece komplet 

powinie11 hyć ogra11iczo11y do jednej ryhy dzie1111ie), a wielokrotno~ć tej liczby wypuściłem. 

Lowiło się je na nim fe,; zaledwie jakieś 3-4 % ryb na suchą muszkę_ . Stosowałem metodę_ 

'"'dalekiej nimfy'"'. Ryby były doskonale widoczne (nawet w dołkach). Wybranej największej 

rybie należało pod kontrolą wzroku naprowadzić na pyszczek nieobciążoną lub bardzo lekko 

obciążona muszke. W momencie gdy lipień otwierał pysk by ją pochwycić, należało 

delikatnie zacia.ć. Stosowałem pojedyncze muszki, wiązane na jednolitym przyponie, grubości 

nie przekraczającej 0.12 mm. 

Kiedyś do tak prowadzonej nimfy przed lipieniem wyskoczył potokowiec o masie 1. 5 kg. 

Jednakże w warunkach Bystrzycy ten zestaw wystarczył także na takie niespodzianki. 

Z czasem ryb systematycznie ubywało. W latach 1993 i 1994 stały się tak płochliwe. że 

niczym pstrągi uciekały od muszkarza nadchodzącego z odległości 20-30 m. Zaczęły unikać 

otwartej wody oraz kryć się pod nawisami traw i w głębokich , ufortyfikowanych zaczepami 

dołkach. Wtedy miały już w większości dobrze ponad 40 cm. Zmusiło to mnie do 

maksymalnego maskowania i stosowania techniki '"'krótkiej nimfy'"'. Największy lipień , 

jakiego wyholowałem z Bystrzycy, miał 46 cm; największy jaki odpadł wyglądał na ponad 

50 cm. 

Wracam teraz do zasadniczego tematu. Zawsze sprawdzam zawartość żołądka zabieranych 

ryb (w tym celu noszę spodek). Niestety brak fachowości pozwala tylko na orientacyjną -

jednak w moim przekonaniu - wystarczającą ocenę_. 

Na Bystrzycy można wyróżnić dwie '"'krainy'"' odmienne charakterem i oczywiście baza 

' pokarmową. 75 % dna to obszary piaszczyste, rzadziej żwirowe, z wyraźnym dość szybkim 

prądem wody w niektórych miejscach. Pozostały obszar to '"'kraina cofek'"' i wolnego nunu, 

o zróżnicowanym mniej lub bardziej mulistym dnie. Największa i najrybniejsza cofka 

znajdowała się w Kiełczewicach Maryjskich; inne były w Kiełczewicach Dolnych, 

Strzyżewicach i Bystrzycy Zakrzewskiej. 

Pokam1 ryb, i co za tym idzie - muszki, były nieco inne na wymienionych odcinkach. W 

żołądkach ryb złowionych na piaszczystych i żwirowych miejscach zawsze dominowały 

kiełże. Stanowiły one ok. 90-95 % pokamm. Pozostała część to domkowe larwy chruścików, 

larwy jętek (głównie oliwki) i dorosłe muchówki. 

Muszka numer jeden na tych odcinkach była - bez względu na porę roku - imitacja kiełża. 

Zawsze skuteczny był beżowy kiełż #16-14. Na odcinkach z cofkami ilość kiełży w 

żołądkach malała; jednak nie spadała poniżej 30-50 % . Ich miejsce zajmowały larwy ochotek, 

oliwek i chruścików domkowych. Tu także zabójczą bronią były wymienione wyżej imitacje 

kiełży, choć równie skutecznie łowiło się na imitacje larw ochotek (w tym czerwonych). 

Dzięki obfitości pokanuu ryby były zawsze w doskonałej kondycji. Także ubarwieniem i 

pokrojem sylwetki przewyższały - w moim przekonaniu - swych pobratymców z górskich 
rzek. 

T ARLO PSTRĄGA TĘCZOWEGO W BYSTRZYCY Zbyszek Kawalec 

Dwaj koledzy wędkarze - Krzysztof Wąsik i Piotr Zieleniak - przekazali mi informacj~ o 

tarle pstrąga tęczowego w Bystrzycy Lubelskiej w Kiełczewicach Maryjskich. Jest to 

miejsce, w którym trą się potokowce i lipienie. Chodzac za potokowcami zauważyli oni 
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jeszcze przed tarłem lipieni:1 . 

1s. Cios: Jest w pierwsza z.nana mi infonnacia 0 odbyciu tarła prz.~z. t~·cz.aka w ':ou:\c.h Polski. Sam fakt odbycia tarła jea$zc.ze nie '-'z.nacza. te byh., nno udane, lub k 1s1 IHeJe możliwość samoistne~o utrzymywania sie populacji. \\I innych krajach w Europie nhsenvowano tarło. al; rzadkc; pstragi tworz y ł y samnutrzymuj,\C<l sic: populacj~ (palrz P&L nr 4/ 1994 - -czy pstrąg tęczowy mz.mnaż.a si~ w Europie'?- ) 

KILKA OBSER\\' ACJI NAD PSTRĄGAl\U \V BYSTRZYCY Zbyszek Kawalec 
\V czasie tarła potokowca nie zauważ. yliśmy obecności na tarlisku pstrągów tęczowych. 

Nawet jeżeli pojawił się pojedynczy osobnik. to był sk-utecznie przepę,dzany przez samca. Natomiast drobne lipienie zupełnie bezczelnie podpływały pod samic~ grzebiącą gniazdo tarłowe i czekały na ikrę . Samiec odpędzał je na odległość 2-3 mi wracał do samicy. Dwa lipienie. złowione ok. 150 m poniżej tarliska przez jednego z kolegów, miały w żołądkach ok. l O ziaren ikry. Tęcz.alei złowione w dołkach i jamach podburtowych miały w żołądkach 
wyłącznie kiełże. 

Tęczaki żerujące do suszu stały na bystrzynach lub na otwartych odcinkach rzeki. Były bardzo wybredne. Trzeba im było podać precyzyjnie, w dodatku dokładna imitacj~ prawdopodobnie muchówki (czarnej). wielkości #20: czarny skromny tułów z wyskubanego polaru + kepeczka CDC. 
24 stycznia 1995 na imitacj~ kiełża złowiłem tęcz.aka 38 cm. W żołądku doliczyłem się 64 kidż.e . Tecz.ak był w bardzo dobrej kondyncji - wyskoczył kilkanaście razy zanim go 

wyholowałem. 

LIPIENIE ZBIERAJĄCE POKARM Z ROŚLIN Zbyszek Kawalec Na Bystrzycy Lubelskiej raz obserwowałem z kolegami jak lipienie jakby pasły się na podwodnej roślilmości . Nie udało nam się wtedy złowić żadnej ryby. Przypuszczamy, że lipienie zjadały organizmy (ślimaki?) przytwierdzone do liści roślin. 
Podobne zachowanie widziałem u pstrąga potokowego, lecz jestem pewien, że zjadał kiełże, 

ponieważ. wbijał się głowa w rośliny . po czym lekko się cofał z prądem wody i żerował. 

IS. Cios: Zbieranie pokamm z roślin jest zjawiskiem bardzo rzadkim u lipienia. Jedyna znana mi infom1acja w tym względzie została uwzględniona w książce "'Co zjada pstrąg?"'; 
w której na str. 56 podaję obserwację z Wysp Brytyjskich, zgodnie z która lipienie -ohgryzały- chruściki Brachycentrus s11/m11bi/11s z roślin. Sam jeszcze tego nie ob se rwowałem, choć kiedy ś na Brdzie w Rytlu w listopadzie widziałem lipienia zbierającego 
pokann z dna (zachowywał sie jak świnka) . Jest hardzo prawdopodobne, że opisane w P&L nr 3/1996 dwa lipie1ue z Drawy rów1ueż ... obskubywały"' rośliny. 

Dla porza.dku podam też, że kiedy ś złowiłem pstrąga tęczowego , którego żołądek był wypchany li ść mi włosiennicznika (na których hyło z kolei mnóstwo larw i poczwarek meszek Pr ag nę jeszcze zwrócić uwa gę na infonnacj~ dr J. Błachuty w tegorocznym sierpniowym 
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IIIIIIH.!1'1.C Wcdknr1.;1 Polskiego : -NiPp17.e/Jrr111ym f.ródlem pokarmu pstragów sa zyjqce na 
(odyw/('h ro.<li11 lorwy 11/f.'iJ.Pk. Ich ll c ulmo . (ć je.'it ogromna. Na kot dej łodyice rysiace. 
1'rzy111r{/r1 Jie podlrrJ,11 1.1,ajdtt}rJcrJ sie na km1cu odwloko przy.uawka i trudno odenvać Je od 
m.m11. /JlateY,o prawie nigdy nif' wystepuja w dryfie. Pstmgi mu:;7.0 je zdzierot z łodyg. 
N<{/czcfriej ro/JirJ to tok. t.e cl1wytaj{I pyskiem lodyi.l<e. wmykaja go i daja si,: 7J1osić nurtowi 
o/J(11skr,jr1c lanvy. Czasem odenva kowalek ro.1/iny i połykają go wraz z larwami. Przy takim 
-koszeniu„ zdarzo sie, że f}JtraJ( w ciagu dnia 1je około JO rys. larw - pole.i.ny kłab 

puskre.caca11yc/r owadów, ży)acych w żoladku jeszcze p17.ez kilka minut po połknit:ciu p17.ez 
rybe. Zit}ety obskubywaniem rolli n z meszek pst rag R.adko atakuje inne ofiary. -

Zache.cam wszystkich kolegów do przekazywania informacji o podobnym zachowaniu się 
lipienia i pstrągów. I 

POTOKOWCE ZBIERAJĄCE POKARM Z ROŚLIN Wojciech Kryda 
Nigdy nie udało mi się zaobserwować lipieni żerujących na kępach roślinności wodnej. lub 

zbierających pokarm przytwierdzony do dna. Jednakże, okresowo znajdowałem w żołądkach 
tych ryb organizmy niezdolne do unoszenia się w toni, na przykład ślimaki . 

Inaczej ma się sprawa z pstrągami. Wielokrotnie byłem świadkiem jak potokowce 
wyszukiwały pokam1 na roślinach. 

Kilka lat temu trafiłem na cudowne łowisko - zapomnianą wówczas, zagubioną wśród trzcin 
i krzaków cofkę młyńska. Gdy przedarłem się przez otaczające ją gąszcza. ujrzałem widok 
jak w akwarium. Woda stojąca , głęboka na metr, a w niej pływające niespiesznie liczne 
lipienie. W czasie kiedy nerwowo usiłowałem przywiązać muszkę, zauważyłem płynącą 

wzdłuż brzegu dużą rybę. Wtedy mi się wydawało, że przemieszczaj~c sie powoli żarła pędy 

moczarki. Skad tu amury? - pomyślałem, i przestałem sie nią interesować. Po kilku 
minutach, gdy odhaczyłem pierwszego lipienia. obserwowany wcześniej -amur- przepłyru\ł 

mi koło nóg. Zdrętwiałem widząc na szerokim cielsku czerwone kropy. 
W tym łowisku potężne pstrągi zachowywały się jak karpie. Nie zajmowały stanowisk. lecz 

pojedynczo krążyły po całym zbiorniku. Nieraz w cieniu drzewa obserwowałem po 3-4 
zgodnie odpoczywające pięćdziesiątaki. Cze.sto widziałem jak żerowały na kępach moczarki. 
Pstrąg podpływał do roślin, chwilę przyglądał im się badawczo. coś łapał i posuwał się dalej. 
W trakcie żerowania były bardzo płochliwe; reagowały ucieczka na każdy ruch na brzegu. 
widok sznura w powietrzu lub na wodzie, na plusk nimfy, itp. Choć były doskonale 
widoczne, same widziały jeszcze więcej. 
Przymierzałem się do nich przez kilka dni. Bez większych rezultatów. Do ryb nie dawało 

się an.i podejść, ani dorzucić, ani spuścić muszkę z prądem wody. Wreszcie sukces 
przyniosła metoda będąca odwrotnością stosowanej zwykle taktyki połowu pstrągów. Skoro 
do ryb nie można podejść - należy na nie poczekać. Skoro nie można rzucić - należy w 
obecności ryby zrezygnować z rzutów. 

Na trasie przepływania ryb zamaskowałem się więc dobrze w krzakach. Na kawałku 
czystego dna poniżej kępy moczarki umieściłem bardzo mocno obciążona imitacje larwy jętki 
na haczyku # 12 (minimalny przepływ wody nie miał prawa ruszyć jej z miejsca). Przypon 
z żyłki O. 16 miał ponad 4 m długości. Muchówka była wystawiona poziomo nad wodą, a 
pod szczytówką nie było wi~cej jak metr sznura (nie mógł dotykać wody). Teraz należało 
poczekać aż coś godnego uwagi przypłynie ·czesać· rośliny. 
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Gtly ryba z.ai:z~ła ż.ernwa~ na nux:1.:tt\.'C przy ktl~rt·j tkwił Z.l'Staw. ~vystan : .zyło - 11ic rns1.a.hic 
wędki - pociągnąć ręką za sznur. Nimfa wy~1at1nwała z dna ku pow1erzchm ... Bard1.o r1.adko 
pozwalał jej odbyć te w<:drówk~ .. St:ld wiem. że obserwowane ryby wyłapywały kielte 
spomiędzy moczarki i i1myi:h ro ś lm .. 

lS. Cios: Doświadczenie Wojtka Kry<ly przypomina mi łowieni~ łinó~v : karpi i dużych 
wzdręS? we \Vłoszech. \Vchodziłem do starorzecza (z czysta wodą) 1 w n11eJscu głębokim na 
około pół melra stałem nieruchomo pośród roślin. Szybko zjawiały się ryby. W upatrzone 
oczko spuszczałem im lekko dociążona nimfke. którą szybko się interesowały Uedynie karpia 
nie udału mi się złowić). Sęk w tym, że latem we \Vłoszech nad wodą są miliardy komarów. 
Stanie w bezruchu, w oczekiwaniu na rybę , oznaczać musiało , że dziesiątki lub setki 
komarów bezkarnie lądowało na mnie i uprzykrzało łowienie. Istny horror!] 

CZY \-\7 ARTO I~UTO\VAĆ KIJANKI? 
\V książce -co zjada pstrąg?- zasygnalizowałem problem roli kijanek jako pokanuu ryb. 

Od czasu napisania książki zebrałem trochę materiału, który pozwala lepiej zrozumieć to 
zagadnienie. 

Z własnego doświadczenia chciałbym najpierw podać trzy przypadki. Pierwszy dotyczy 
potok."11 wysokogórskiego Borbera we Włoszech (koło Genui). W dn. 25 czerwca 1991 r. 
złowiłem tam dużo pstrągów pochodzenia hodowlanego (które jednak zdążyły się 

zaaklimatyzować w potoku przez okres 4 miesię_cy od daty ich wpuszczenia). Do analizy 
miałem 20 ryb (10 tęczaków, 9 potokowców i l źródlaka) . W żadnym pstrągu nie 
stwierdziłem kijanki, choć w wielu miejscach były ogromne stada kijanek ropuch (Bufo), 
bardzo łatwo dostępnych dla ryb. Nadmieni~, iż ze składu pokarmu ryb wynikało , że 

zachowywały się one jak dzikie osobniki. 
Drugi przypadek zaobserwowałem w Kamienicy, dopływie Dunajca koło Zabrzeża . 

Czwartego czerwca I 993 r. w potoku stwierdziłem duże ilości kijanek (prawdopodobnie też 
ropuch, gdyż z zasady żaby nie rozmnażają się w takich ciekach). Choć nie zabrałem 
żadnego pstrąga do analizy, to jednak występowanie tych kijanek w miejscach łatwo 

dostępnych dla pstrągów, świadczyło raczej o tym, że ryby nie interesowały się tymi 
płazami. 

Trzeci przypadek przytrafił mi sie w <ln. 21 maja 1995 r., kiedy łowiłem w niewielkim 
rozlewisku (o długości ok. 100 m) nad Wla . Była tam czysta i płytka woda (chyba nie wiece~ 
niż l.5 m głęboko ś ci). Gdy zjawiłem sie nad woda dostrzegłem liczne czarne kijanki 
pływające wszędzie w toni. Byłem tym zdumiony, gdyż wydawały się być bardzo łatwą 
zdohyczą dla wszelkich ryb. Pomyślałem więc, że prawdopodobnie w tym oczku nie ma rY?· 
Ku mojemu zdumieniu na obrotówkę wyjąłem tam kilka małych szczupaków i 11 zupełlll~ 
przyzwoitych okoni (dł. 18-25 cm). Oczywiście przejrzałem żołądki wszystkich o~OJ11 : 

Cztery były puste, a w pozostałych było łącznie : 7 pluskolców, 2 ośliczki, I O larw J~tki 
Cl~~on, 1 larwa chrząszcza Dytiscidae, 3 larwy i 5 poczwarek ochotek, 2 larwy chruścik~, 
.1 _p1Jaw~a E17Jobdella. resztka 1 drobnej rybki oraz 79 skorupiaków plankonowych (dafme 
111_i._). Ni~ b.~lo ':ięc ani jednej kijanki! Ryby ewidentnie omijały je. Nie udało mi się zebrać 
am Je~neJ ktJank1 dla celów rozpoznawczych, ponieważ nie dało s ię wejść do wody (bagno)_-

\1/ literaturze naukowej do s zukałem się infom1acji wyjaśniających to zagadnienie. Otóz 

l< 
I 
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widt: plad1w wył warza suhstam:je , kt6ra czyni je nieapetycznymi dla drapieżców, zarówno 

ht:1.kn.; guwców, jak i kregowd,w. Tutaj s konce11truję sie na obserwacjach, leżących w sferze 

zai11tcrcsowa11ia uważnych wedkarzy. dotyczacych toksyczno~ci dla ryb różnych stadiów 

rozwojowych plaz6w. 

SKRZEK. Licht ( 1969) podaje, że u północnoamerykańskich gatunków żab (Rana aurora, R. 

cotesbeiano, R. cla111ita11s i Hyla regilla) skrzek nie był szkodliwy ani toksyczny dla pstrąga 

Sa/1110 ciarki i ciernika, ale skrzek ropuchy Bufo boreas - tak (u ryb występowało 

charakterystyczne plucie i wymioty po pochwyceniu skrzeku). Autor zwraca też uwag<;, iż 

z powodu toksyczno~ci skrzeku, również ciężarne samice żab i ropuch są niezjadliwe dla 

drapieżców. Autor ten podaje nawet przypadek śmierci dwóch osób (Indian), po 

przypadkowym połknięciu skrzeku ropuchy. 

KIJANKI. Kruse i Francis (1977) dawali bassom wielkogębowym kijanki żaby R. 

catesbeiana, lecz ryby wypluwały je, i pozostawiały w spokoju. Podają oni_ wyniki innych 

bada1i, zgodnie z którymi, o ile kijanki tej żaby były zjadane, to jednak ich pożeranie nie 

miało pozytywnego wpływu na przyrost masy ryb, a nawet mogło powodować zaburzenia 

w systemie pokam1owym. Niektóre ryby wolały głodować, niż zjadać te kijanki. 

Kruse i Stone (1984) przeprowadzili eksperymenty, z których wynikało, iż bass 

wielkogębowy szybko uczył się pozostawiać w spokoju kijanki dwóch gatunków ropuch, a 

tworzenie się stada u kijanek ma charakter defensywny (jednakże, kijanki rzekotki - Hyla 

crucifer - były stosunkowo często zjadane). 

Voris i Bacon (1966) podali dwóm gatunkom ryb z północnej Ameryki, dwa gatunki 

kijanek (z rodziny rzekotkowatych i ropuch). Kijanki tych ostatnich były wypluwane przez 

ryby, które wykonywały przy tym ruchy, które określilibyśmy grymaszenim, pluciem i 

wykrzywianiem pyska, po zjedzeniu czegoś niezywkle niesmacznego. 

Bradford (1989) na podstawie analizy występowania żab (Rana muscosa) w jeziorach 

wysokogórskich w Kalifornii, doszedł do wniosku, że po introdukcji pstrągi wyeliminowały 

żaby, prawdopodobnie w wyniku wyjadania kijanek (kijanki tego gatunku zimowały i były 

dostępne dla ryb) . · 

Wassersug (1971) podkreśla, że kijanki ropuchy Bufo marinus tworzą ogromne czarne 

stada, z daleka widoczne. Już sam fakt, że wydają sie być bardzo podatne na presje, 

wskazuje, że występuje jaki~ mechanizm obronny. 

Interesujący przypadek podają Werner i McPeek ( 1994). Stwierdzili oni, iż w stawie (w 

Ameryce Północnej), w którym liczna była populacja bassa słonecznego (bluegill - Lepomis 

macrochirus), populacja żaby Rana catesbeiana była liczna, ponieważ ryby omijały kijanki 

(brak było natomiast żaby R. clamitans, której kijanki sa zjadane przez ryby). Odwrotną 

sytuację stwierdzili natomiast oni w stawie bez bassa - liczny był drugi gatunek żaby, a 

rzadki ten pierwszy. Autorzy doszli do wniosku, że liczne wystepowanie pierwszego gatunku 

w stawie z bassem wynikało z pożerania przez ryby drapieżnych owadów (ważki, 

chrząszcze , pluskwiaki , itp.) oraz salamander, które wyżerały kijanki tej żaby, a na które 

środki toksyczne nie działały odstraszajaco. 

luny interesujący przypadek z Ameryki Północnej podaje jeszcze Fraser ( 1978). Otóż 

stwierdził on. iż w jeziorze górskim różne pstrągi nie zjadały kijanek (Rana catesbeiana), 
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. koni powyżei 20 cm długości s tanowiły ont! nawet 40 % pokarmu! natonuast u o J • • • • 1 · · 
W szczególnych przypadkach. kit!dy k1~an~1 wystc:puJa iczme. llH~ga Ollt! wplyiu1ć 

negatywnie na rozród ryb. Boyd ( 197~? po~aJt!: ze\\~ ,~,a1:mkach laboratoryJnych bardzo duża 
ilość substancji wydzielanych przez k1Ja1tki umemozhw1ła rozród ~ółn~1cno~merykaiiskiemu 
,,amnkowi ryby Pvecilia reticulata. Jego teza hyła poparta bardzo mew1dka 1lości, 1 gatunk(>w 
~,b w drobnych stawach w ~tórych kijanki były bardzo _Iic~ne (in~ więcej_ było kijanek, tym 
mniej ryb). lnfonnację tę należ y traktować raczeJ Jako c1ekawostk~., związaną_ z 
toksycznością kijanek. gdyż możliwość ujemnego wpływu na rozród ryb łososiowatych 
praktycznie nie istnieje. 

DOROSŁE. Również dorosłe ropuchy mają gruczoły jadowe wytwarzające nieprzyjemną 
substancję. czyniącą je nieapetycznymi. Stwierdzono na przykład, że wydry po pochwyceniu 
wypluwały je. lub pozostawiały martwe na ziemi (dorosłe żaby natomiast są bardzo chętnie 
zjadane przez wydry). 

Co z tego wynika dla wędkarza? Pstrągi (i siłą rzeczy inne ryby) nie zawsze jadają kijanki, 
nawet gdy okazja sie nadarza. Z faktu licznej obecności kijanek w wodzie nie należy 
wyciągać wniosku (jak to czynią niektórzy wędkarze), że warto je imitować, lecz wprost 
przeciwnie - właśnie prawdopodobnie nie warto! Gdyby kijanki były lubiane przez ryby, to 
już dawno by ich nie było w miejscach łatwo dostępnych <lla drapieżców. Nadmienkjeszcze, 
iż poza przypadkiem opisanym w mojej książce (na str. 233), dotychczas nie stwierdziłem 
kijanek w żołą.dk"U jakiejkolwiek ryby (a i w literaturze naukowej dotyczącej odżywiania się 

różnych gatunków ri•b, kijanki są podawane bardzo rzadko). 
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KTO TO JEST MUSZKARZ? Wojciech K,yda 
Opi~any przeze nmie w P&L nr 3/ 1996 sposób łowienia świnek na muszkę miał charakter 

do św iad c zaln y. Próhy zo s tały przeprowadzone na wodzie nizinnej, w sposób całkowicie 
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1.god11y 1. ohowi<11,ujacy111 prawem. Uczciwie przedstawiłem osiągnięte rezultaty, dlatego w 

opisie nie moglem pomimać pr6b zwięk s zenia skuteczno ś ci połowów przez użycie zane,ty. 

Sytuacja śwink i w Wi s ł o ku jest fatalna. Znaczne zarueczyszczenie przemysłowe i zakwity 

wody sprawiły, że ich rozród uległ drastycznemu ograniczeniu. Obecnie łowione ryby są 

przedstawicielami starego stada. Występują pojedynczo. Praktycznie nie łowi się sztuk 

poniżej 40 cm. Dlatego ich połów na muszkęjest wyłącznie dziełem szczęśliwego przypadku. 

Chcąc udowodnić, że świnka jest jak najbardziej '"'muchową ... rybą należało łowić tam, 

gdzie jest jej pod dostatkiem (na pewno nie w Wisłoku), lub próbować w sztuczny sposób 

zwiększyć jej ilość na łowisku. Stąd się wziął pomysł próby zanęcenia łowiska wzorem 

kolegów łowiących te ryby w k1asycz1\y sposób. Chcę tutaj zauważyć, że w żadnym miejscu 

mojego tekstu nie odno s iłem się z entuzjazmem do tego wybiegu. Moim celem było 

określenie dostępności świnki dla metody muchowej w '"'dolnej krainie brzany'"', nawet w 

takim bajorze jak podrzeszowski Wisłok. Uważam, że nieprzypadkowe połowy świnek na 

nimfę dowodzą, że nawet tam gdzie jest jej bardzo mało może być ona łowiona tą metodą. 

Czy tak sportowa ryba jak świnka nie zasługuje na większy niż u innych ryb, nasz 

muszkarski szacunek? Jako odpowiedź traktuję fakt przedstawienia '"'braci spławikowej ... 

zamierzonych muchowych połowów tej ryby. 

Świnka ma niezaprzeczalne walory ryby -muchowej'"'. Przy zastosowaniu subtelnego 

sprzętu hol egzemplarzy ponad kilo pozostawia niezapomniane przeżycia. Jednak nie 

zapominam, że tradycja z której wyrosłem to kunszt połowu ryb łososiowatych. Dla mnie 

synonimem muszkarstwa jest pstrąg i lipień. Brzany, świnki, klenie, szczupaki i sandacze 

traktuję jako substytuty -prawdziwych- muchowych ryb. Jeżeli jednak biorą one na muszkę, 

a tym bardziej, jeśli niektóre z nich trudno skusić tą metodą, warto podejmować wyzwanie 

zamierzonego ich łowienia . Zawsze gorąco namawiałem znajomych muszkarzy do łowienia 

(i wypuszczania!) -białej ryby- i spinningowych drapieżników. 

Łatwo odpowiedzieć na pytanie, czy muszkarz sypiący zanętę jest muszkarzem. Pytanie to 

można postawić bardziej ogólnie - czy każdy muszkarz łowiący zgodnie z regulaminem PZW 

jest muszkarzem w ścisłym tradycyjnym tego slow znaczeniu. W moim odczuciu łowiący 

świnki po wcześniejszym zanęceniu jest wędkarzem łowiącym je metodą muchową, a nie w 

ścisłym tego słowa znaczeniu -muszkarzem'"'. Uważam bowiem, że muszkarz to nie tylko 

wędkarz posługujący się metodą muchową. To także - a może przede wszystkim - łowiący 

zgodnie z tradycją przekazywaną z pokolenia na pokolenie wśród grupy takich jak on. Jednak 

myślę , że jest to osoba łowiąca ryby szlachetne, dla których ochrony stworzono i 

rozpropagowano wspomniane kanony. 

Każdy z nas, poprzez odbicie obowiązujących i niepisanych zasad stworzył swój własny 

wizerunek prawdziwego muszkarza. Może przyjmuje_ zbyt rygorystyczne kryteria, ale w 

moim odczuciu muszkarzem nie jest także np.: 

- uczestnik muchowych zawodów rozgrywanych na wpuszczonej rybie; 

- łowiący metodą muchową na łowiskach specjalnych (typu Czerwony Klasztor na Słowacji , 

lub w bardziej drastycznym wydaniu na Czarnym Dunajcu; ten ostatni budzi we mnie 

skojarzenia z obozem koncentracyjnym); 

- polujący na pstrągi i lipienie w tłwnie sobie podobnych, gdy w sobotni lub niedzielny 

poranek po rzece przetacza się tyraliera za tyralierą ; 

- wkładający do koszyka tyle ryb, na ile zezwala PRAWO; 
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- biorący udział w zawodath. w trnktie kt,)ryd, z.abija si1,,' ryby. 

Można by cu jeszcze długo wylirz.a1..(. Ilu \\' takim raz.ie z. n;1s. lnwi:!1..·yt h na ll\\1s1.kt.;, .iesi 

zawsze MUSZKARZAMI'? 

Is. Cios: \Vojcek \Vęglarsk.i zwn \c ił uwag~. że tr.lkmje spns,)h łowienia świ n1..:k, opisany 

przez \Vojtka Kryde (P&L nr 3/1 996). przy zastosowaniu zan~ty. jako łowienie nimfa na 

przepływank~ ba spławika~ dla niego osoba łowi:1 c a w ten spnsl~h nie jest muszkarzem . 

\Vojtek Kryda przekaz.al mi szers.ze cł o swojego do ś wiadczenia, a sam opis jest banJzil!j 

filozoficzny, godny szerszego zainteresowania. r ó wni e ż w kontek~cie przepisl~W 

obowiązujących w Polsce. 

Punktem wyjścia mojego stanowiska jest tolerancja dla poglądów i1mych ludzi. Niech każdy 

robi to co mu sie podoba, o ile sprawia mu to przyjemność, oraz jeżeli mieści się to w 

ramach obowiązującego prawa i zwyczajów. Eksperyment przeprowadzony przez kol. Krydę 

ma tę dodatkową zalet~ . że stanowi cz~ść pasji poszuk.iwaczej. 

Szalenie trudno jest przyjąć jednoznaczna definicj~ muszkarza. Jeszcze trudniejsze jest 

dzisiaj zdefiniowanie w1;dka.rstwa muchmvego. Ogromny postęp techniki sprawia, że 

istniejący jeszcze do niedawna podział na trzy dyscypliny wędkarskie (muszka, spinning i 

grum/spławik) zaczyna być coraz mniej wyraźny. Przynęty typowo muchowe przechodzą do 

metody spinningowej i odwrotnie. \Viele osób zaczyna łowić na spławik przy użyciu 

sztucznej muszki; z kolei dla wielu osób łowienie na obciążoną nimfę, to n.ie innego jak 

przeplywanka. Niekcórzy łowią na dociążoną nimfę nie mając na kołowrotku w ogóle sznura 

(są i tacy co łowią na zwykły kołowrotek!). Również na spinning łowi się (zresztą od dawna) 

przy użyciu naturalnej przynęty . 

Kim jest wiec muszkarz? Czy wystarczy powiedzieć, że jest to osoba, która posługuje się 

wędziskiem muchowym, kołowrotkiem muchowym, sznurem i sztuczną muszką? Ze 

względów formalnych tak. Ze względów kulturowo-tradycyjnych od muszkarza oczekuje się 

jednak czegoś więcej, a w szczególności - szacunku dla środowiska naturalnego, kultury 

osobistej i wiedzy (zwłaszcza przyrodniczej). Sposób i gatunek łowionych ryb przemawiają 

najbardziej do ludzi o odpowiednim poziomie intelektualnym, stąd tradycyjnie muszkarzami 

zostawali ludzie bardziej majętni i wykształceni. 

Życie jest jednak bogatsze od teorii . Jest wiele osób które uwielbiają łowienie na sztuczna 

muszkę, ale w pobliżu nie ma pstrągów i lipieni. Co więc robią? - Łowią to co jest: 

szczupaki, okonie, bolenie, klenie, świnki, aż do kiełbia włącznie . Jak się nie ma co się lubi, 

to się lubi co się ma. Ponieważ te gatunki cechuje inny sposób żerowania i połowu, stad 

odpo~iednio modyfikowany jest sposób połowu, w którym pojawia się nawet próba z 

nęceruem. 

Skoro mówimy o nęceniu, to jakże często nęcimy nie zdając sobie sprawy z tego. W 

niektórych ciekach brodzący wędkarz, poprzez poruszanie dna i ocieranie sie o roślinność 

powoduje właśnie, iż dużo organizmów spływa w toni wodnej, a poniżej wedkarza w 

sznureczku pojawiają się ryby. Proszę zwrócić uwagę ile kiełbi, okoni i plotek zjawia sit: 

wtedy koło nóg wędkarza. Janusz Nyk (P&L nr 2/1993) wyraźnie zwrócił na to uwagę w 

przypadku lipieni . 

Należy pamietać , że nasze pojecie wedkarstwa muchowego (zgodnie z regulaminem PZW. 

zn :: szt ą bardzo rygorystycznym) dakko odbiega od poji:cia w innych krajach . Dozwolone tam 
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jc;sl n;1 pu.yklad : ohdatc11it pu'.yponu nlowic111 . , ros;owanie sygnalizatorów hrar1. lub 

11>.yw1111ic tr1.cd1 (luh wi<;cc_j) muszek. 

/\ rak w ng6k, to 11asze pojecie wedkarstwa czasem szalenie daleko odhiega od pojc;cia w 

i1111yd1 krajach . Pa111ic;1am jak w latach 70-rych hedac w Japo11ii w sklepach wc:dkarskid1 i 

zoologicz.11yd1 widziałem wedkarstwo -cl la japonais -. które mroziłohy krew uiejednemu 

Polakowi . W hascnie (luh akwarium) pływały hiedne ryby . Ddikwem do s tawał kawakk kija 

z kawalkic111 sznurka, 11a końcu którego była przywiązana kotwiczka. Nit: Czytdniku, na 

kotwiczkG nie zakładało sie przynęty . Służyła ona do zaczepiana ryb w basenje, gdzie 

popadnie. W ten sposób Japończycy -wędkowali- z całymi rodzinami ( w tym z dziećmi!). 

A ile mieli uciechy gdy co~ -złowili-, I 

BRACIA PA WSONOWIE O POLSKICH J\ifUSZKARZACH 

Dziękując J. Jele11skiemu za zwrócenie mojej uwagi na k5iażkt; Tony i Johna Pawson -

-Two game fishem1en - an hereditary passion- ( 1993). poniżej podajt; moje tłuma1.:zenic 

obszernego fragmentu (str. 140-144) interesującego węukarzy polskich. 

Metoda Reinharda mogła być dla mnie bardzo przydali/a w zes z łym roku. w ku;rym 

Mistrzostwa Świata odbyły sie w Polsce na Sanie. Lipienie SlJ wm bardw liczne. ule nie 

osiagaja większych wymiarów. Poziom wody w Sanie jest komrolowany przez zaporę. 1riec 

kiedy łowiliśmy rzeka była szeroka lecz płytka, tak że w woderach do piersi mot.na było dojfr 

do większości miejsc. Siła rzeczy było znacznie }viecej płytkich bystrzyn nit na głebsz:ym 

Traunie. 
Ulubiona metodę bardzo sprawnych Polaków ochrzciłem -rolowana n(mfa -(rolled nymphJ . 

Wygladało to śmiesznie łatwo, z wykorzystaniem dwóch obciażonych nimf, przyponu o 

długości umożliwiajacej dotarcie do dna blisko twoich stóp, oraz krótkiej linki o długości 3-4 

jardy, którą rzucało się w sposób rolmvany, prowadziło przy woderach, oraz rzucało znowu 

do góry. Kunszt, oczywiście, polegał na zlokalizowaniu stada lipieni. z większymi osobnikami 

~v szybszej wodzie; potem w wyczuciu przyciecia. kiedy w szybkiej wodzie tak trudno było 

wychwycie: branie w ogóle. Nimfy musiały także imitować organizmy oraz być rak obci(J-:.one. 

że od razu tonęły, jako że łowiły tylko przy dnie i prowadzono je tylko na odcinku kilku 

jardów, zanim je znowu przerzucono. 

Na dnie Sanu licznie wystepuja lanvy Hydropsyche, a po :.mrodach. mój pr.J1aciel Józef 

Jele1iski, wówczas trener drużyny, napisał wyjaś11iajac merode i H,·rat.ajQc zdzilrienie. te nie 

byliśmy w niej obeznani, lub nie stosowaliśmy najlepszych nimf: 

-Rolowana nimfa to ta sama metoda, która stosował Frank Sawyer i inni dawniejsi 

'opiek11110H1ie' wód, w celu odłowienia dużych i /ości lipieni z waszych potoków pstrogmvych. 

W ksiażce dr Heinza -sportfischerei -. opublikowanej w 1905 r. znalazłem prawie idemyczna 

zieloną lanve chrtdcika Hydropsyche. Najważniejszym elememem tej metody jest moment 

przyciecia. Musisz przyciqć od razu po zauważeniu ruchu na kmicu linki. Niektór..)1 wedkarze 

w ogc>/e nie zadaj{J sobie trudu ob.,·en\'O\\'ania linki. Licz(J mniej wiece) do czterech, potem 

przycinają i znowu zarzucaja. Ta metoda jest okres' Jana ·metoda głupiego Jasia -. ale 

przynosi dobre wyniki w silnych pradach. -
Rzeczywis'cie bardzo sie zdumiałem na widok niektórvch Polaków dziwnie łvygladajocych 

podcws wvko11ywm1ia krótkich rzutc>\\' rolmmnyc/;, pr~m'ie jakby wykonujqc:vch Jałszywe ~ 
rzwy by sprmwulzil~ muchy pod powierzchnie wody przed przerzuceniem ich w górę rzeki. 
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Było ro. ocz._nri.,tcie. rylko 11r~yci<:cie. f>Of{'III 11arycl1111ias101,·<' pr-;.,•r-;.11cc11ie, .ll'~<'li nfr hvlo 

komalau. Ni11iejszy gł11pi Jasiu I tzn. jeden z autorów książki - przyp. S.C. I ni<' opm,u;,."l 

metody. ani nie znalazł 1r niej roz1~·"*i. Bard-;.iej i111e/ige11t11y Jasi11 11· rod-;.ini<' ldrugi z 

autorów - przyp. S.C.] umie /01\'ic<. ale z.a-;.nacza. ie z uwagi na z11acz11a iln . (ć i11stynktt1 11, 

tej metodzie, nie ma nadziei na stanie sie ekspenem jak niektórzy Polacy i Czesi, posiadajacv 

do ś H ' iadczenie całego tycia. · 

RolO\rana nimfa \\' szybkiej \\'Odzie i daleka dryfujaca w wolniejsze i głebszej, to dwie 

techniki wysoko roz\\·iniete \\' PoL"ice. PracoHitJ Józek Jele,f ski, któl)' napisał szczegółową 

ksiqf.ke o ich [tzn. Polaków - przyp. S.C.] metodach połowu lipieni, takie zreasumował dla 

mnie ich podejście do polmm wczesnym latem na takiej rzece jak San, w której jest wiele 

psrrqgóH'. ale mnósnro lipieni: 

-u~_nmmy małych muszek i111i11ljo(rc!Q ctllicilinW[;pale olives. olives-; chodzi o jętki z 

rodziny Baetżdae - przyp. S.C. I i ochotki, jak Blue Upright, Blue Winged Olive i Black 

Curse. Wykonujemy je na bardzo małych haczykach, np. #16-18 extra short shank, raczej 

niż na #20-22. Utywamy także bardzo cienkich przyponów O. 14 do O. 12. Ten zestmv 

UŻ._\'\\WIIY na spokojnych plyciz11ach i gle/Jiach, ale w silnych pradach jesteśmy zawsze 

przygot01m11i d9 łmdenia z obciażonymi muszkami. Sa to głównie szare i zielone imitacje 

!ant)' Hydropsyche, czarne imitacje pijawki i szare kiełża. Suchy chruścik (Cinnamon, 

Czamy, Brazowy, Szal)'}, taki.e może być stosowany, zwłaszcza Jeżeli ciepła wiosna trwa 

długo. W tych wanmkach rozpoczyna sie. także wylot je_tki majowej, tak że przygotuj sie. do , 

dołożenia #8 mokrej lub suchej Greendrake, zwłaszcza na pstraga w wolno-płyna_cych 

prQdach. Weź ze sobQ silne i godne zaufania haczyki. Stosuję Mustad Sproat 3904A #8-12 

na nimfy, oraz #14-18 na suche muszki. -

W przypadku rolowanej nimfy, przyciecie jest kluczem do sukcesu, i Józek zwraca na to 

wiele lllt'Ggi podczas S\\'ojego łowienia wszystkimi metodami. 

-co my nazylmmy 'agresy,rną '111okra. 111ucha.przypo111i11a twoja. metodę 1vyciąga11ia sznura, 

lt' sposób, któl)i nadaje tycie i n,ch muszce. Jednakie, warto zwrócić uwage. na nasza metode. 

przycięcia, polegająca na przycięciu poprzez sv1ur, a nie wędka, podczas wybierania luzu. 

Tak wiec n,chy ręka podczas l-vybierania sznura muszq być zdecydowane, choć długość 

pociQgniecia i przenva 111oga sie z111ie11iać. Musza to być bardzo krótkie pociągnięcia z 

dłut.szymi przerwami, podczas połowu na imitacje. oślicz.k.i lub mokrego chruścika. Jednakże, 

przy poloH-"ie na streamera każde pociagniecie musi być co najmniej na stopę bez prmvie 

żadnej przent'Y przed nastepnym. Na pstrqgi i lipienie w północnej Polsce najlepszą metodą 

jest -wymuszone branie - przy ut,yciu 1111,sz}d Sawyer Killer Bug. -

R,,t.11y111 ludziom wedkarstwo d(lje różne przyje111110.(ci. Satysfakcja Józka polega na 

odla)'H'<miu i a11a/izmm11i11, wiecznie u· poszukiwaniu nowego dolu·iadczenia. 

-Nie moge sobie przypomnieć 111ojego najlepszego dnia. Czy jest to ten, w którym złowiłem 

mojq pienvsza głowacice na muszke, lub komplet pstrqgów na je.tke. 111ajowa, z których 

najwiekszy miał 3 fimty? Czy jest to jeden z tych klasycznych dni, tak cze.sto opisywanych w 

ksiaikach, kiedy 1yby nie brały, wiec siadłem i roz111yślałem, po czym głoJno krzyknąłem -Już 

1rie111 -, zmieniłem muszkę i zaraz złowiłem dużego pstraga? Nie jest to żaden z nich, bo nigdy 

ża den jeden dzie1i mnie nie zadawała . Najlepsza jest trzydniówka. Pierwszy dzie1i to 

eksperymentmmnie, czymś co wydaje sie być dobre. Drugi jest na ocene jak technika się 

sprawdza oraz na odpoiviednie dostosowanie jej. Trzeci jest na najlepsze wędkowanie, po 
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1\'f)r<J\V{lr/Z<'llifl orlpmvied11ich zmian do taktyki i much. Po tym wędkowanie zaczyna być 
1111 ż rice. Din m11ie sz11ko11ie i analizowanie jest wszystkim. W Polsce wiedza wędkarska i 
/itemtum jest uboga, o wedkarze zachowują dla siebie to czego się nauczyli. Tak więc, dla 
11111ie to /Jadania wedkarskie, oraz publikacja moich odkryć, jest procesem najbardziej 
za.i 1111,j<1cy111. 

Wetmy jeden przykład tego co mnie naprawdę bardzo podnieciło. Na Dunajcu, Bobrze. 
Popradzie i Kwisie, pod koniec lipca i w sierpniu, po zmierzchu wylatujq stada 
Oligoneuriella rhenana, dużej Jętki, nie występujocej w Wielkiej Brytanii. Samice, których 
blado szare subimago majo do 2.5 cm dlugo.<:ci, majo odwłok praH„ie pomarańczowy. W locie 
z111ie11iają sie w imago, czasami wlokąc za sobq bialawq wylinke. !przeobrażenie w imago 
zachodzi tylko u samców - przyp. S.C.]. Wylot subimago. przeobrażenie w imago, lot 
godowy, oraz składanie jaj trwa razem tylko około pół godziny przed nocq. Ten okres, długo 
wyczekiwany przez wędkarza muchowego, jest czymś w rodzaju rozczarmvania, kiedy Już 
nadchodzi. Ryby opychają się owadami oraz, w nadchodzących ciemnościach i przy takiej 
ilości żywych owadów, tylko czasami wybierają twoja przynętę. Tak ,,,viec niewiele ryb zostaje 
złowionych w czasie tego krótkiego okresu, który przypomina śnieżyce.. Zazwyc--dlj czekałem 
z innymi kolegami, po czym zakładałem Heather Moth na naprawdę dui:ym haczyku, która 
jest najlepszQ imitacją kopulujqcych osobników. Nawet wtedy nigdy nie udmvało mi się złowić 
więcej niż kilka 1yb podczas tego gwałtownego wybuchu aktylwwści. 

Przy wieczornym świetle owad wyg/.adajak biały, ale jest szary. Bez sukcesu starałem się 
znaleźć jego nimfę. W k01icu zaprzestałem poszukiwania w przekonaniu, że musi przeby1rvać 
gleboko w nurcie, nad którym lata}a dorosłe osobniki. Wtedy któregoś dnia w żołQdku 
lipienia stwierdziłem gęstq galaretę dużych purpurmvych jaj zmieszanych z czarnymi 
segmentami, przypominającymi kawałki dom/a, chntścika. Potem uświadomiłem sobie, że te 
jaja były tymi samymi, co u subimago i imagd'"Oligoneuriella mena~ Ale w jaki sposób 
lipie,i i.jadł te malutkie jajka? Potem zobaczyłem 'J d/J.,7 r, ,\ ~ ęd k arzy lowiacych na czan1e nimfy, 
a majocych dobre wyniki w środku dnia. Tak wiec zaczałem szukać żywego owada, który 
odpowiadałby czarnym 11imfo111, i w k01icu w sierpniu następnego roku, znalazłem kilka na 
płytkiej wodzie blisko bystrzyny. Lanvy były błyszczące. czame Jak ciemna czekolada, oraz 
wygladajacejak opancerzeni rycerze. W środku były dojrzale jaja. Te jaja były żółte w lipcu. 
pomara,kzowe w sie1p11iu, ale prawie purpurowe na pocz.Qtku września. Nimfy wyg!QdajQ 
silnie zbudowane, ale S{J delikame i tylko umiejętność szybkiego łażenia i pływania chroni je 
przed zniszczeniem w czasie powodzi. Ta delikamość oznacza, że sq skruszone w żoładku 
ryby i nie znajdowane całe. 

I tak to uygląda. Jedyne co znajdziesz w żoładku pstraga lub lipienia to masa żółtych, 
pomara,kzowych lub purpurowych jaj; ,vszystko co widzisz to wieczomy wylot, 
przypominający burze śnieżna; ale by mieć dobre wyniki musisz łowić w środku dnia na 
czarną nimfę! 

Tv postawiło przed 11111{} jeszcze dwa zajmujace zadania. Eksperymentując z różnymi 
llletoda111i snvierdziłem, że najskutecv1iejszy jest połów na długim sznurze, coś między 
rvlmi·ana nimfo i austriack,1 metodą na Traunie, która mi opisałeś. Następnie jak zrobić 
wiernq imitacje., ponieważ żadna taka sztuczna muszka nie została wykonana. Dla tej metody 
potrzebujesz lżejszej nimfy. Dlatego używam cie1fkiego druciku 111iedzianego, by obciążyć 
haczyk, #JO Mustad 3904 A, kt61y nadaje podkładowi kształ cygara. Nastepnie spłas z c z am 
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go obcaikami i pokrywam icHtym lub ponlll1Yllk~o\\~·m jrd1mhic111. l't11(''11 1n·~yHoro11·t<ic 
nmrdy quill z c.amej skórki stosi11y ogo11owrgo pióm kogwa hat.amn. Ks~tałt qtdlla kmf<'<-V 
sie jako długi trójkQt, blyszc::.acy o l>arwic c::.am G; c::.r~1>lady, o ::.n1111·~;., .. Z.<(ir1r<:f sic 
imensywno.<ci. Po przytwi.erd:.eniu HY;~s:.e,j c.zefci qui/la do kmka podkłru/11, tylna poło\Va 

muszki mot.e być nawinifta. 11,'0~Qc segmcmy o ;,wicks::.aJaccj sic szervkm'ci, jak " t,v,vcgo 
owada. Potem szerokn cz.eść qui/la musi być p~·Hv<nana i n1::.dzie/011a t.yletk<1 na trzy cze.fri 
mocnych zawiazek skrzydeł . Jedwab, pokryty sier . .<cia zajaca, jest 11awi11ic.t.)' naokoło jako 

spód niloH1a, jak u ż:'•"~go oHuda. potem sa \\Jko11a11e zawia.zki skn.ydel /JO/Jl"z.ez 
przymocowanie trzech c::.eści qui/la. jedna po dmgiej. Muszka jest gotowa i odpo1Vied11io 
mocna by nia łowić. o ile jedwab pok~'\\Yl]ClC)' miedzia11y podkład jest równo 11awi11ic_ty i 
dobrze nasiakni.e_ty lnkierem be:.ban,11ym. 

Po takich poszuldwuniach i wdrot.eniu moich wyników. poprzez wypraco1,va11ie odpowiednich 
11arze..dzi i technik. mam całkowita satysfakcje. i patrze w przyszłość by znaleźć nowy problem 
do roz.wiazania. Mój tempera mem zawsze zmusza mnie do poszukiwa11ia nowych wód, nowych 
miejsc, nowych tedmik i 1101,:·ch prz)jaciół. Tak wiec moje najlepsze dni to sa te co 
nadejda. -

NIEPOPRA \VNY PSTRĄG Wojciech Telesz 
\V lipcu 1995 r. łowiąc w \Visłoku w okolicach Beska na suchą muszke (imitacja jętki na 

haczyl'lJ #16. przypon 0.12) złowiłem pstrąga potokowego o długości ok. 28 cm. Pstrąg był 

zacit:ty prawidłowo - haczyk tkwił w górnej wardze po prawej stronie pyska, 

Nie byłoby w tym nic dziwnego. gdyby nie to, że odczepiając rybę przy wypuszczaniu jej . 
do wody. w lewym kącie pyska zauważyłem drugą muszke (suchą, typu - gąsienica - , 
podobną do Brown Palmer ze srebrna przewijka, wykonana na haczyku #12), z urwanym na 
węźle kawałkiem przyponu o długości ok. 15 cm i grubości ok. 0.18 mm. Ryba żerowała 
więc nadal , mimo swoistego utrudnienia. Haczyk nosił już ślady korozji, więc od jakiegoś 
czasu ryba musiała pływać z tym -prezentem- od niezbyt wprawnego wędkarza. Był to 

pierwszy przypadek złowienia przeze mnie ryby z tkwiącą w jej pysku inną muszka. 

PO JAKHtl CZASIE f\1OŻNA PONOWNIE ZŁOWIĆ RYBĘ? 
Ile czasu potrzebują ryby by ponownie rozpocząć żerowanie po przejściu wędkarza? Ile 

czasu potrzehuje ryba by z.apomnieć o tak niemiłej przygodzie jaką jest pokłucie sie 

haczykiem. lub w ogóle po sploszt:niu? Są to szalenie istotne pytania w przypadku wó<l o 
silnej presji wędkarskiej . 

W nawiązaniu do powyższej notki Wojtka Telesza, poniżej podaję podobne przypadki oraz 

garść znanych mi infom1acji zawartych w literaturze, które pozwalają nieco przybliżyć 

kwestię czasu jaki jest konieczny. by ponownie złowić zerwaną, wypuszczoną lub spłoszona 
rybę: 

* A. Buxton [Fishem1an naturalist. 1946. Londyn] podaje, że w południe urwał pstrąga z 

muszka, a o godz. 17.00 złowił go na Red Quilla. Innym razem w małym potoku również 

urwał pstrąga z muszką . Ryba pozostała w tym samym miejscu, głową wykonując ruchy na 

boki, po czym po pewnym czasie ponownie zacz¼ła żerować. W ko(1cu skusiła sie na Little 
Fancy. ale znów się urwała . 
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* (' .. I . I). 1ł1ow11 ITltc l'ccdi11g hahi t"I or the Montana grayling (n1ymallus montanus). J. 
Wild I. Ma nag. 1938-2(3 ): 135-1451 podaje , że po złowieniu lipienia arktycznego, założył mu 
1.,iaa ck (w pysku) i ponownie go złowił już po 3 godzinach. 
* i:. Snwycr INymphs and the trout. 1984 (f wyd. 1958). A&C Black. Londyn) podaje. że 
wiclokrot11ie łapał pod rzad tego samego lipienia na te. sarną muszkę. w tym jednego dużego 
lipienia już po zaledwie IO minutach. 
* F. R. Hayes IArtificial freshets and other factors controlling the ascent and population of 
Atlantic salmon in the LaHave river, Nova Scotia. Bull. Fish. Res. Bd. Can. 1953, nr. 99J 
podaje iż zaledwie 3 minuty po tym, jak 4 łososie atlantyckie zostały wypuszczone powyżej 
jazu, 100 jardów dalej wędkarz złowił rybę ( wcze~ niej nic nie miał) . Drugi podobny 
przypadek - zaledwie w niecała. minutę po wypuszczeniu 3 łososi powyżej odgródki , 50 
jardów powyżej wędkarz złowił łososia. 

* J. Jele11ski w książce "'Wędkarstwo muchowe„ (I 992, Ul wyd.). na str. 92 podaje 
przypadek złowienia na spinning szczupaka, który zaledwie około pół godziny wcze~niej 
obciał mu muszke_. 

Ponadto, R.A. Baclunan [Foraging behaviour of free-ranging wild and hatchery brown 
trout in a stream. Trans. Amer. Fish. Soc. 1984-113: 1-32] podaje, że przelot większego 
ptaka nad wodą spowodował spłoszenie się dzikich pstrągów, którego jednak po 3-5 minutach 
ponownie przystępowały do żerowania . W przypadku silniejszego bodźca. potrzebowały ok. 
20-30 minut na uspokojenie się i ponowne żerowanie. 

Sam jeszcze nie złowiłem ryby z muszką (lub jakakolwiek inna przynętą) w pysku. Kiedyś 
natomiast wśród dostarczonych mi przez kolegów żołądków pstrągów tęczowych z rzeki 
Sesia ·(we Włoszech) raz trafił się jeden, w którym tkwił haczyk. 
Gorąco zachę_cam Czytelników do przekazywaniu podobnych informacji o stwierdzonych 

obcych przynętach w pyskach (lub przewodzie pokarmowym) ryb. 

DALSZE NIEPOPRAWNE RYBY łł'ojcitch Kryda 
Notka Wojtka Telesza przywołała garść wspomnień . 

Wczesne lata 80-te. Spinningowałem brodząc środkiem Wisłoka powyżej Strzyżowa. W 
okolicy mostu w Dobrzechowie szczupak-dowcipniś obciął mi jednego z nielicznych w moim 
pudełku Veltica nr I. Z pamiątka w pysku pozostał w niewielkim dołku pod brzegiem. 
Wracając po kilku godzinach postanowiłem spróbować odzyskać stracona przynete. Ryba 
była na tyle głupia i łakoma, że bez oporów powiesiła sie na podstawionej pod nos jakiejś 
większej obrotówce. Szczupaczek miał poniżej 50 cm i po oddaniu czasowo przywłaszczonej 
blachy wrócił do wody. 

W 1990 r. wędkując na Sanie poniżej mostu w Postołowie wypatrzyłem lipienia 
wychodzącego w warkoczu za głazem. Całkowicie ignorował podawane mu suche muszki. 
Powoli zbliżał się zmierzch. Odciąłem koniec przyponu i do pozostałej grubszej żyłki (0. 12) 
przywiązałem mokrą muszke wykonana z zajęczej sierści na haczyku #10, imitującą larwę 
jętki. Po kilku przeprowadzeniach ryba pochwyciła muszkę . Jednakże, przypon okazał się 
zbyt cienki i nie wytrzymał zadecia. Po 30 minutach zaczałem szukać w tym miejscu 
ewentualnego braciszka zerwanej sztuki. Na mocno dociążonego kiełża metodą krótkiej 
nimfy złowiłem lipienia, chyha 37-38 cm długości. Dopiero w domu w trakcie czyszczenia 
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ryby zauważyłem głęboko w jego pysku do~ć znajomo wyglada_jąc , ł mu szk~. Po \.Vyd,1g11i1;ciu 
okazało się. że tę zet=waną . 

Rok później na Bystrzycy kusiłem stadko lipieni. Udało mi się naprowadzić kiełża na nos 
największej ryby w dołk.'1.1 . Lipie11 01worzył pyszczek. a ja w odpowiednim momencie 
zacią km. Jednak fatalnie zachowała się żyłka (O. 1 O. pewnie musiała być już nieco zleżała). 
Zerwana ryba wykonała wielokrotnie obserwowany już wcześniej -taniec .... Rzuciła sie w 
hnk. głowa wykonała kilka gwałtownych ruchów na prawo i na lewo, po czym kilkakrotnie 
uderzając pyskiem o dno. przewinęła się po nim bok.iem. W ko(1cu zaję_ła wcześniejsze 

slanowisko. W kaciku pyska wyraźnie było widać zerwaną muszkę_ . No, tego mam już z 
głowy-pomyślałem . Po zmianie przyponu zająłem się kolejnym lipieniem ze stada. Upłynęło 
kilkadziesiąt minut. Mało brakowało, a spartaczyłbym zacięcie, gdy schodząca do dna 
muszk~ pochwycił zerwany lipie11. Musiałem mieć strasznie głupią minę, gdy wydłubałem 
z jego pyska dwie identyczne muszki. 

Koniec maja 1992 r. Nic nie bierze. Pętam się na leśnym odcinku Bystrzycy, usiłując 
sprowokować do brania jakiegoś pstrąga. Nic z tego. Moje nimfy i muddlery nie pobudzają 
apetytu ryb. Z jednym wyjatkiem, kiedy to podcięta w głębokim dołku ryba wchodzi w 
korzenie i odpływa z dużym żółtym skoblem w pysku. Dwa dni później (1 czerwca) jeden 
z kolegów oddal mi tę muszkę. Wyjął ją z wody razem z prezentem w postaci 40-
centymetrowego lipienia. Muszka była wykonana na haczyku #8 na podobie11stwo tłustego 
pędraka. Jej rozmiary nie przeszkodziły jednak lipieniowi w dalszym żerowaniu. 

Teraz kilka słów o -ziomie-, jaki udało mi się złowić razem z rybami. Raz na Sanie 
odłowiłem potokowca 35 cm z chruścikiem CDC #10 w pysku. Muszka była mocno 
zdezelowana i lekko pordzewiała. Tkwiła w żuchwie . 

Plaga kłusownictwa sprawiła, że dość często łowię ryby z ... rosówkowymi- haczykami w 
pysku. Prawdopodobnie miały one szczęście ujść z życiem z samołówek. W 1990 r. wyjąłem 
z Krężniczanki (dopływ Bystrzycy Lub.) pstrąga potokowego 56 cm długości, z potężnym 
hakiem # I w żuchwie. Haczyk był gruby, kuty, z zadziorami na trzonku i kawałkiem żyłki 

0.35. Przywodził na myśl polowy sumów. Ryba była w doskonalej kondycji. Plomba tkwiła 
w paszczy dosyć długo - nosiła znaczne ślady korozji. 

Podrzeszowska Gwoźn.ica - 1995 r. Łowię dwa pstrągi potokowe z metalowym nadzieniem. 
Jeden ma wbity w pysk karpiowy, złoly haczyk #6. Jednak bardziej zdziwił umie drugi. 
Uderzył mocno w wolno prowadzoną obrotówkę własnego wyrobu. Walczył dzielnie jak na 
swoją długość - 39 cm. Przy odhaczaniu stwierdziłem ze zdziwienjem, że z pyska wisi mu 
metr żyłki 0.25. Jeszcze bardziej się zdziwiłem, gdy przy patroszeniu w jego żołądku 
znalazłem duży hak (#2), który na wylot przebił ścianę przewodu pokam1owego! Przebywał 
tam jakiś czas - był dość mocno przerdzewiały. Mimo perforacji ryba przeżyła. W 
porównaniu do swych pobratymców była dość wychudzona. Aby żyć musiała żerować. 

Jednak jak widać - nie trzymała lekkostrawnej diety. 
Wydaje mi się oczywiste, że czas jaki potrzebuje ryba by zapomnieć o niemilej przygodzie 

z wysokożelazistą muszką jest wprost proporcjonalny do presji wędkarskiej. Przykładem 

mogą być lipienie z masowo uczęszczanych odcinków Sanu. Poddawane swoistej tresurze 
· nagromadziły moc negatywnycvh doświadcze1i. Wielokrotnie obserwowałem jak n.a 

płaniowych odcinkach płoszył je przepływający nad głowa sznur, a cie11 wędki padający n.a 
ryhc: wyzwalał paniczną ucieczk~. Raz skłuta ryba zwykle zaprzestaje zupełnie pobierania 
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pokarmu. Z llloich obserwacji wynika, że na kilka godzin . 

Dobrym przykładem <lo powyż s zych rozwaźańjest też zachowanie się lipieni w Bystrzycy. 

z pocza tku brały na wszystko co niosła woda; nie reagowały na widok wędki lub wędkarza. 
Gdy wzrosła presja wędkarska stały się nieufne, wybredne i płochliwe . Wielokrotnie 

ob s erwowałem wtedy jak lipie(I, na widok spływającej na niego nimfy, zaczynał się w panice 
cofać i wykonywać ruchy głową na bok (kojarzące mi się nieodparcie z niemym przeczeniem 
_ "'Nie, nie dziękuję .. ). Nie było wtedy n.a niego mocnych. 

O<l przedstawionej reguły zdarzają się do~ć często odstępstwa. Tak n.a przykład w 

szczytowym okresie natężenia presji wędkarskiej n.a Krężniczance (1990 r.) wypatrzyłem 

pstrąga na piasku w dołku - n.a około około 50 cm. O zmierzchu uderzył w woblera. Po 

wyskoku i krótkim holu odpadł. Chcąc rozładować gorycz poraź ki ponowiłem rzut. 

Natychmiastowe branie i po kilku minutach n.a brzegu jest potokowiec na 46 cm. 

Prawdopodobnie była to ta sama ryba. 

Dwa lata temu, gdy nad Bystrzycą było więcej muszkarzy niż lipieni , n.a odcinku łąkowym 

napotkałem czterdziestaka zbierającego susz. Dokładnie mu się przyjrzałem - rybie 
brakowało kawałka pokrywy skrzelowej. Wziął suchą muszkę, imitację muchówki n.a 
haczyku #20. Miał szczęście i szybko się odhaczył. Gdy po dwóch godzinach wracałem jakaś 

ryba oczkowała w tym miejscu. Po głśnych bulgotach wnioskowałem, że równie duża. W 

zapadającym zmroku podałem jej chruścika. Po chwili n.a brzegu od razu zauważyłem brak 
kawałka pokrywy skrzelowej ... 

Piękną stroną wędkarstwa jest jego nieprzewidywalność. Zawsze istnieje szansa, że nawet 

wyedukowana, najedzona, skłuta, lub spłoszona ryba zaatakuje naszą przynętę. Z ciekawości , 

głodu, agresji . .. a może ciągłego stresu. 

ANATOMIA MOKREJ MUCHY 

Prawie kaźdy wędkarz muchowy, stawtaJący pierwsze kroki w tej najpiękniejszej 

dyscyplinie sportowej, rozpoczyna naukę od mokrej muszki, choćby z uwagi n.a stosunkowo 

małe znaczenie precyzyjnych rzutów, właściwego podania lub prowadzenia muszki. Później 

szybko przechodzi na suchą muszkę. Następnie, gdy zasmakuje wspaniałego mięsa pstrągów 

i lipieni - ogarnia go czar „nimfy .. , a gdy znudzi mu się łowienie drobnicy - zakłada 

streamera, puchowca lub inne duże przynęty. W ten sposób drogą ewolucji klasyczna mokra 

muszka z zasady przechodzi do archiwum sztuki muchowej . Tylko okazjonalnie bywa 
stamtąd wyciągana, na przykład w czasie wysokiej i mętnej wody (lepsze jest wtedy łowienie 

na mokrą niż niełowienie w ogóle), lub gdy zaczyn.a uczyć narzeczoną łowić n.a muchę (żon.a 

już nie wykazuje takiego zapału do nauki). Tak w uproszeniu wygląda schemat rozwoju 

wędkarza muchowego, zresztą nie tylko w Polsce. 

Stosunkowo niewielka rolę mokrej muszki we współczesnym wędkarstwie muchowym w 
Polsce przypisałbym następującym podstawowym czynnikom: 

- nastawieniu się głównie na połów lipienia, a którą to rybę raczej trudno złowić na mokrą 

muszkę (zwłaszcza w rzekach podgórskich), 

- upatrywanie podstawowego źródła sukcesu wędkarskiego w sprzęcie (wędzisko , 

kołowrotek , żyłka), a przez to - skoncentrowanie niemal całej uwagi na technicznej stronie 
wykonania sztucznej muszki, względnie na doborze odpowiedniej" przynęty (co jest 

rzeczywiście nieco bardziej waźne w przypadku suchej niż mokrej muszki}, 
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- zadziwiającym brakiem chęci i bodźca do zglęb~enia t~jników zachowywan!a ~it: ryb, a 

ł cza do umieię_tności przewidywania gdzie moze być ryba oraz Jakie są jej zw asz J • • 
1 k k · · - , k. "attia - wohec sztucznej przynęty. Lnwieme na suc 1ą musz ·e. ocz UJąceJ ryby w ocze tvY - • • • 

d · m stopniu -zwalnia- wędkarza właśnie z potrzeby zdobycia wiedzy o stanowiskach ryb, uzy 
ś . . a przy odrobinie szcześcia (tzn. p1~y posiad_aniu akurat wła ctweJ przynęty w gęstwinie 

pierza w pudełku) - również o drugnn czymuku. 

w niniejszym artykule postaram się przedstawić w miarę szczegółowo podstawowe 
elementy połowu na mokrą muszkę oraz czynniki warunkujące jej skuteczność. 
Przedstawione niżej infonnacje oparte sa o własne doświadczenie; stad koledzy łowiący na 
innych wodach mogliby dodać trochę własnych spostrzeżeń i odmian mokrej muszki, choć 
generalny kierunek został tutaj chyba wyznaczony. 

Przez mokre muszki rozumiem muszki zanurzone w wodzie, nie unoszone swobodnie z 
prądem (jak nimfy) - lecz przeciwstawiające się jemu. Proszę zwrócić uwagę, że nie stosuję 
kryterium konstrukcyjnego muszki (ponieważ sama konstrukcja nie ma większego znaczenia), 
lecz raczej funkcjonalne - tzn. w jaki sposób jest prowadzona muszka. Sarn najczęściej 
sto s uję przynęty wykonane na haczykach # 10-6. 

Polów na mokrą muszkę jest moim ulubionym sposobem muchowania, co zapewne w 
dużym stopniu jest związane z predylekcją do połowu na wodach nizinnych. W mokrej 
muszce najbardziej przemawiają do umie dwa elementy: poszukiwanie (w sensie 
-polowania-) ryby , oraz możliwość złowienia największych okazów, które rzadko podnoszą 
się ku powierzchni. 

W mojej klasyfikacji metod połowu na mokrą muszkę wyróżniam następujące podstawowe rodzaje. które wymagają_ od wędkarza różnego podejścia: 
l . Mokra muszka pod powierzchnią wody. 
2. Mokra muszka prowadzona w toni. 
3. Mokra muszka prowadzona agresywnie. 
4. Mokra muszka pod prąd. 
5. Mokra muszka spuszczana z prądem. 

ad l . W t~j modzie_ łowimy przy użyciu wyłącznie pływającego sznura, bo inaczej muszka 
szybko . się zagleb1. Moje doświadczenie wskazuje, iż taka muszka jest skuteczna w następuJących sytuacjach: 

- gdy łowimy #biała rybę- (klenie, jazie, jelce, itp.) na wodach nizimwch. Prowadzenie 
przynę~y t~ pod powi~rzchnią w.ody ma wnożliwić zobaczenie brania ryby i przyciecie w 
otlpc~wiedm~n momencte. Bardzo 1stotnym warunkiem skuteczności takiej muszki jest gładka powierzchma wody gdyż tylk k' 1 • · ki' .• . . • _ . 0 w ta ie 1 warunkach dostrzeżemy wyJśc1e ryby do musz (lala utrudma dostrzezeme ruchu ryby pod powierzchnią wod ) Szczególnym przypadki · · . Y · • ( ł . em Jest tutaJ rzucame przynęty w pobliżu roślinności przybrzeżneJ zw aszcza krzaki) t · · · 

• , 1, •• • s anowiąceJ ulubione stanowisko kleni i jazi. Te ryby czekają właśnie na s pauaJące na wodę bezkręgowe ( ł· . . ... e zw aszcza lądowe) a prawie wcale nie interesuJą się przynętą prowadzoną głęboko; ' 
- gdy łowimy pstrągi i lipie · k ó . . . ... me, t re zeruJą mtensywnie na większych bezkregowcach 



-21-

lądowych, które siłą rzeczy z zasady płyną na powierzchni wody, lub tuż pod nią . Zdarza 

sic: to raczej rzadko. Trafiało mi się to na wodach pomorskich. Z przykładów, które bardziej 

utkwiły mi w pami~_ci, mógłbym tu podać połów na Radwi na początku lat 80-tych w czasie 

masowego wyst ę powania brudnicy mniszki, na Wdzie w roku 1985 w czasie oprysków drzew 

przeciw borecznikowi, oraz na Czernicy w lipcu i sierpniu w czasie żerowania na czym 

popadnie; 

- gdy łowimy w czasie intensywnego wylotu chruścików Hydropsyche. Wielokrotnie 

zetknąłem się z intensywnym żerowaniem ryb na tych chruścikach, zwłaszcza od końca maja 

do końca czerwca. Chruściki . te bardzo szybko wylatują z wody, stąd ryby są 

przyzwyczajone do szybko ruszających się ofiar, które muszą zostać pochwycone bez 

opieszałości . 

Niezwykle ważllil sprawą w tej metodzie jest przycięcie - nie tylko za sprawą konieczności 

przycie_cia w odpowiednim momencie, ale również z uwagi na możliwość stosunkowo 

łatwego zerwania żyłki, gdyż w zasadzie w tym momencie na żyłkę działają trzy siły: 

pociągnięcia ryby, uciągu wody (działa na sznur) i przycie_cia wędkarza . Cze.sto się zdarza, 

że nieprzygotowany i zaskoczony wędkarz Uako że na ogól branie następuje tuż po 

opadnięciu muszki na wodę), odruchowo zbyt mocno przycina, powodując, iż w szczęce 

ryby na pewien czas przybywa kolejna -plomba-. Stąd z zasady dobrze jest nie zacinać z 

reki, lecz z kołowrotka (w dodatku ze słabo dokręconym hamulcem), oraz nie kusić się na 

wyrafinowane żyłki typu 0.10-0.12, lecz 0.18-0.20. Proszę zwrócić uwagę, iż z zasady ryhy 

nie przywiązują większej wagi go grubości żyłki w podanych przeze mnie przypadkach. 

ad 2. W zależności od uciągu i głębokości wody, dobieramy sznur o odpowiedniej szybkości 

tonięcia (tzn. w bystrej i głębokiej wodzie - szybko tollqcy). Tollqcą końcówkę traktuję jako 

tOllilCY sznur. Sznur pływający możemy zastosować na prawie każdej stojącej lub 

wolnopłynącej wodzie, ale pod warunkiem użycia cięższych muszek (niekonieczne 

obciążonych - mogą być na większym haczyku, np. #1-4). W zdecydowanej większości 

przypadków nie jest jednak wskazane używanie pływającego sznura, na przykład z 

obciążonymi muszkami, a to z dwóch powodów: 

- gorzej się rzuca (zachęcam osoby, które jeszcze nie dostały w głowę ciężką muchą, do 

sprawdzenia tego osobiście, bo nic tak nie przekonuje jak własne doświadczenie): 

- gorzej się prowadzi muszki w wodzie (np. muszki mają tendencj~ do wynoszenia ku 

powierzchni wody, a to oznacza, że oddalają się od ryby). 

Z zasady rzut jest wykonywany prostopadle do brzegu, lub nieco w dól rzeki, w zależności 

od charakteru stanowiska. Rzut w górę rzeki (pod drugi brzeg) cze.sto stosuję w przypad~1.1 

połowu na wąskich i głębokich rzekach nizinnych. Ma to na celu szybsze sprowadzeme 

muszki i sznura do dna, oraz dłuższe prowadzenie przynęty na większej głębokośc~ . . . 

Z zasady nie ma tu potrzeby nadawania muszce bardziej agresywnych ruchów. Co 1iaJwyzeJ 

można lekko ""pompować- dłonią. . 

Przycięcie jest zdecydowanie mniej istotnym zagadnieniem w tej n~etod~ie, zwłaszcza ~ ':' 

przypadku połowu na wodzie o silniejszym uciągu. Z zasady ryba zacma się san~a - alb~ się 
· . · · • ł bo ·i wtedy Ją tracimy 

zacma dobrze i wtedy ją wyholowuJemy, albo się zacina za s a . . · 

Ewentualne przycięcie może tylko spowodować strate_ ryby, poprzez wyrwame muszki z. lub 

rozerwanie jej pyszczka. 
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dlll·e1u'e1mn J·est tutaj dobl~r muszki o odpowiedniej masie. Jak wcze~ 11 ,1„i 

Istotnym zaga · . . . . · "'J 

. ł urir'k•"n dociążania muszki. pomewaz to sznur ma Ją. utrzymywać 11,1 
wspomma em. <U • • • < •• • , 

d 
. d • · głpbokości Stad lep1eJ Jest wykonywac muszki na haczykach lekkich tyi,i 

o powie meJ ... - · . . . . . , 

b dz. • • e sznur i tak ma tendencJe do wrzynama się w wodę . Jezeh muszka zbyt szybko 
ar reJ. z . . . . . . . 

dochodzi do dna. to lepszym (łatwiejszym) rozw1ązamem JeStJeJ zm~ana i założenie przynęty 

z bardziej obfitą jeżynka. na lżej?ym l~aczy~-u, l~_b nawet z do\~Ją~aną nie'_Yielką ilo~cią 

styropianu lub korka. Już wolę takie rozwiązame. _ mz połów P~Y uzycm plyw~ącego sznura 

z dociążona muszka, choć przyznaję_ , że trafiaJą się sytuacJę_, w których Jest to lepsze 

rozwiązanie (np. gdy w rzece sa duże kamienie lub krzak.i, o które zaczepia sznur, albo 

łowimy na płytkiej wodzie, co jest oczywiste). 

ad. 3. Agresywne prowadzenie muszki polega na systematycznym wybieraniu sznura po 

opadnięciu muszki na pożądaną głębokość. Jeżeli prawą ręką trzymamy wędkę, to lewą ręką 

przy kołowrotku szybkimi zdecydowanymi ruchami wyciągamy po 5-10 cm sznura. 

Wyciągnięty sznur opada pod nogi, lub - co jest czasem praktykowane przez niektórych 

wędkarzy - do specjalnego koszyka, wiszącego na biodrach (jest to reklamowane w 

niektórych czasopismach zachodnich). 

Tę metodę zazwyczaj stosujemy w dwóch przypadkach: 

-w wodzie stojącej lub wolno płynącej. W tym przypadku łowienie do złudzenia przypomina 

spinningowruJ.ie. Po rzucie następuje ściąganie przynęty, a szybkie ruchy ręką mają 

dodatkowo na celu przycięcie ryby w momencie pochwycenia przynęty. Stąd jest to bardzo 

powszechrJ.ie stosowana metoda połowu w jeziorach (n.ie tylko na pstrągi , ale również 

szczupaki i ok01J.ie); 

- w wodzie szybko płynącej, lecz głębokiej, gdy chcemy szybko dobrać się do ryb. Ten 

sposób zazwyczaj zastosujemy w czasie zawodów wędkarskich, zwłaszcza na stanowisku, 

w którym jest dużo 'głupich ' ryb (w przypadku pstrągów - zwłaszcza pochodzenia 

hodowlanego; mogą to być również okonie). 

Grubość przyponu z zasady nie odgrywa tutaj większej roli. Ważne jest by żyłka była na 

tyle silna, by nie zerwała się w momencie przycięcia ryby (stąd lepiej jest zastosować żyłkę 

o średnicy 0.20-0.25). 

NiezwykJe ważne jest uloże1J.ie kija w jednej lin.ii ze sznurem. Dzięki temu siła podciągania 

sznura w całości przechodzi na muszke. Jeżeli wędzisko ze sznurem tworzą lalt, to 

wyciąganie sznur~ spowoduje, że przede wszystkim szczytówka kija się pochyli, a nmszka 

wolno (ela~tyczme) hedzie sie zbliżała do wędkarza, nie zacinając ryby w przypadku 

pochwycema przynęty . 

Czę st0 . st osowaną praktyką (przez niektórych bardziej zaawansowanych muszkarzy) jeSt 

wsadzeme ko, ó ki dz' ka ki 
. . nc w wę is do wody. Ma to na celu szybsze sprowadzenie musz na 

?dpowie_dmą głębokość oraz utrzymywa1J.ie jednej linii wędziska ze sznurem. Bardzo ładnie 
1 zgrabme to robi Antek Tondera. 

ad. 4. Mokra muszka pod prąd · dz' · · · • b rdzo 

fi 
. . Jest lSlaJ rzadko stosowa11q metodą. Wymka to z a 

spec 1cznego Je1 zastoso · • . 6 eh 
• • • :J • warna - w zasadzie główme w wolno płynacych ciekach, w kt ry 

me ma mozhwoścr wyk · T ka 
onama rzutu na wysokości don11J.iemanego stanowiska ryby· a 

przeszkodą mogą być gal · d • • dy -
ęzie rzew zw1saJą c ych nad wodą lub zbyt duża głębokość wo 
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jt:dnym słowem brak _dojścia. . 
Cala sztuka, hanalme prosta, to _wykoname rzutu w górę rzeki, a nastepnie szybkie 

wyhieranit: .n:ka sznura, al~ wyłaczmc ~ ce_lu utrz~mywania kontaktu z muszką, którą tylko 
lekko podciągamy ku sobie. Po zauwazemu brama ryby oczywiście przycinamy. 
z zasady ~ały probie~ sprowadza sie do tego ?ra~~- Jeżeli muszke prowadzimy tuż pod 

powierzchmą, to pół biedy - zobaczymy przynaJmmeJ ślad obecności ryby na powierzchni 
wody. Gorzej gdy ~usz~ będzie głębie~ (a tak z zasady bywa, zgodnie z prawami fizyki). 
Musimy wtedy się uciec do naszeJ spostrzegawczości, doświadczenia, okularów 
polaryzacyjnych, dobrych rad kolegów, itp. W każdym bądź razie - musimy rybę przyciąć, 
a nie liczyć, że sama przez swoje łakomstwo i głupotę wskoczy nam do koszyka. 

Metoda ta bywa czasami zadziwiają.co skuteczna - zwłaszcza na klenia i pstrąga _ 
przynajmniej z jednego powodu. Zazwyczaj miejsca trudno dostępne są smętnie omijane 
przez wędkarzy, coraz bardziej przyzwyczajonych do wygód i chimerycznie odnoszących się 
wszelkich przeciwieństw losu (komary, meszki, bagno, pokrzywy, krzaki, gałęzie, zawady, 
itp.). Stąd w takich miejscach mają szanse się uchować zupełnie przyzwoite ryby, które nie 
tylko jakimś wymyślnym fortelem można skusić do zainteresowania się naszą muszką. 

ad. 5. Mokra muszka spuszczana z prądem jest również bardzo specyficzna metodą, znowu 
mającą zastosowanie głównie na rzekach nizinnych - zakrzaczonych, wąskich i głębokich 
(czy mogą być ciekawsze wody dla muszkarzy? przecież w takich wodach roi się od ryb!). 

Metoda ta jest jeszcze bardziej banalna. Stojąc na brzegu (raczej rzadko w wodzie) 
wypuszczamy sznur i pozwalamy nurtowi pociągnąć naszą przynętę w domniemane 
stanowisko ryby. I to wszystko! Jeżeli trzeba, to i cały sznur wypuścimy, choć z zasady, z 
uwagi na gęstwinę krzaków, lepiej się ograniczyć do co najwyżej kilkunastu metrów, bo przy 
większej długości sznura większa ryba zdemoluje nasz zestaw, oplatując go o gałęzie. 

W tej metodzie jest jednak jeden problem, a mianowicie przycięcie. Wcześniej nie 
wspominałem o kącie przyciecia ryby, ale tutaj koniecznie trzeba te sprawę omówić. Otóż 
najskuteczniejsze jest przyciecie ryby, gdy w momencie przycinania haczyk wchodzi w głąb 
pyszczka ryby. Praktycznie znikome jest wtedy prawdopodobieństwo, że grot haczyka nie 
umiejscowi się silnie w jamie gębowej. Taka sytuacja ma zazwyczaj miejsce, gdy: 
* wykonujemy rzut w górę rzeki, a ryba chwyta przynętę, nie wykonując przy tym obrotu 
(bardzo ważne założ~nie). Zdarza się to często w przypadku łowienia na nimfę (~le w 
pierwszym etapie prowadzenia przynęty), lub w przypadk.1.1 mokrej muszki rzuconeJ pod 
prad; 

* łowimy na mokrą muszke, która stopniowo zbliża sie do ryby. Wtedy ryba wycho~i do 
przynęty i chwyta ją, ale jeszcze od strony wędkarza (a nie na przykład gdy plyrne za 
przynętą); 

* d · · t k gdy łowimy na mokrą muszkę, która opływa rybe w dól. Ryba dec~ ~j~ s~e na a a : 
przynęta jest poniżej. Jest to zjawisko stosunkowo rzadkie, ale mme jUZ się przytrafiło. 

Stosunkowo skuteczne jest również przycięcie, gdy żyłka i ryba tworzą kat proSly (rys. 2)-
Na. · . . . . b" t„ od tyłu (rys. 3). Haczyk JwięceJ pustych pobić Jest natomiast, gdy ryba 1erze przym: "' . nat fi . .,, · · gębowej W dodatku ra 1a wtedy na najtwardsze i najmniej dogodne cze::icI jaIDY · . b • . . . . . ka Stąd zazwyczaj rarue przycięcie wędkarza powoduje 1ż haczyk Jest wyrywany z pys · . . k · · ' •.. b" kt ~rajak zwykle 1 cym razem onczy się na emocjach i opowiadaniach o ·rekordowej ry ie, l 
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sk spięła. . . . r < ,I • • • 

Spuszczając muszk¼ '"' dól rzeki zazwyczaJ musmty s1ę tczyc z uuzą 1lo~.c1ą pustych pobić 

Ale czy nie jest to warte naszych w.raż:11, a zwłaszcza w przypadku .świadomo~ci, że być 

może jest to jedyna metoda dobrama_ s1ę de~ ryb (~oza n,10?te dyna~Jtem l~h agregatem), 

ktL1rei nikt jeszcze na danym stanow1sku me wypróbow<tł. To moze być Jedyna metod 

złowienia okazu, 0 jakim nam się nie marzyło, czego szczerze życz~ wszystki~ 

Czytelnikom. 

lV/lO IS WHO \i\' \VĘDKARSTWIE MUCH.OWYM W POLSCE 

Jurek Kowalski: Ur. 25.11.1960 r. w Krośnie. Zam. Krosno. Ukończył Akademie 

Medyczną w \Varszawie, ze specjal~zacją _ ir~ternisty ·. Pracuje w_ firmie farmaceutycznej

(prze<lstawiciel naukowy) oraz w szpitalu woJewódzkim w Krośme. 

w okresie studiów był członkiem Akademickiego Klubu Wędkarskiego -Bzdykfus- (z 

którego wywodzi się wielu innych znanych dzisiejszych działaczy wędkarskich). Od 1989 jest 

członkiem Głównego Kapitanatu Sportowego i trenerem reprezentacji Polski w wędkarstwie 

muchowym. Od 1991 jest wiceprzewodniczącym międzynarodowej organizacji wędkarskiej 

(FIPS - Mouche). Jest inicjatorem i twórcą ewidencji połowów w okręgu krośnieńskim , 

przeprowadzonej w 1986 i przywróconej w 1995. Jest przewodniczącym Okręgowego 

Kapitanatu Sportowego w Krośnie (od 1995) i organizatorem Muchowych Mistrzostw Świata 

w 1998 r. na Sanie. Na zawodach na których jest obecny, niejako "'z urzędu"' jest lekarzem 

1IDprezy. 

Choć łowi wszystkimi metodami, to jednak najczęściej przy użyciu sztucznych przynęt , a 

zwłaszcza na sztuczną muszkę. 

Henryk Tajber: Ur. 7.3.1941 w Tarnowskich Górach. Zam. w Tarnowskich Górach. 

Wykształcenie wyższe (inżynier mechanik). Jest dyrektorem w Zakładach Tworzyw 

Sztucznych -Nitron- w Tarnowskich Górach. 

W zasadzie łowi prawie wyłącznie na sztuczną muszkę, a jego ulubione wody sa na 

południu Polski (w tym Czarna Przemsza). 

Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym. W 1989 r. był trenerem kadry muchowej, której 

sam był członkiem przez wiele lat; w tymże roku w Finlandii razem z innymi kolegami 

zdobył mistrzostwo świata. 

Od dłuż~zego czasu jest członkiem Głównego Kapitanatu Sportowego, a od 1994 - jego 

przewodi~czącym. C_złonek ZG PZW od 1994. Wiceprezes ZO PZW w Katowicach, oraz 

szef sekCJt mucho"":eJ w Okręgowym Kapitanacie Sportowym. . 

Na~czyl syna łowić na muche i teraz tego żałuje. Umówił sie z nim, że ojciec skrobie ryb_Y 

złowmne przez syna, a syn - przez ojca. Powoli zaczyna skrobać więcej ryb niż s,un łowi. 

* * * 
Założeniem SJJortu wędka . •k · · . . . . d 1·ednak 
r;r . . . 

1
.5 zego Jest między mnynu łowienie ,yb na wedke, w za nym . 

J_ Z)J.lJad~u n_ze_ z~h maso'rt-'e odławiamie. Z tych względów uważane będzie za naruszelll~ 
iegu anunu1ezeh okaz·e · · , lk . . · . rywki 

. . s1 e, ze 'rt , ęc. arz me szuka w łowieniu odrJoczynku i godznveJ ,oz 
spo, tmve1, lecz ma na · L l' · ,. · wszego 

1 
. le II g owme masowe zaorJatrzenie si0 w ryby (Z pier 

regu ammu sport ł ' . "' . . 
owego po owu ryb PZW, z 6 listopada 1950 r.) 




