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AUTORIAUS ŽODIS

Parašyti šią knygą paskatino pirmosios mano knygos „Mėgėjiš-
ka ir sportinė žūklė" pasisekimas bei geri žūklės žinovų ir eilinių
žvejų atsiliepimai. Medžiaga sukaupta bendraujant su geriausiais
šalies ir užsienio sportinės žūklės meistrais, tačiau skirta ne tik spor-
tininkams. Rėmiausi naujausiais (pastarųjų trejų metų) užsienio
šalių leidiniais žūklės tema ir, žinoma, per dešimtmečius sukaupta
savo patirtimi.

Rašydamas šią knygą, turėjau tikslą, kad naujausia informacija
apie meškeriojimą kuo greičiau, be aplinkinių kelių ir iškraipymų pa-
siektų Lietuvos žvejus.

Kaip ir kiekvienas, nesvarbu kokio rango, žvejys, esu nevienodai
įvaldęs čia aprašomus žvejybos būdus, kaip ir kiekvienas, kai kuriuos
iš jų mėgstu labiau, kitus mažiau.

Patyrę žvejai, skaitydami šią knygą, pastebės tam tikrų, tiesa, ne-
esminių prieštaravimų - juos palikau sąmoningai, nes būna atvejų,
kai sėkmingai žvejojama ir vienais, ir kitais įrankiais, naudojant ir
vieną, ir kitą gaudymo techniką. Tegu pats skaitytojas palygina ir
pamąsto. Nevengiau ir pasikartojimų, jeigu būna kitas kontekstas. Be
to, stengiausi nepateikti nepatikrintų tiesų ar fantazijų, kurių, deja,
dar nemažai pasitaiko žvejybos literatūroje.

Be abejo, suprantu, kad išbaigtą knygą parašyti sunku. Žūklės
mokslas ir menas labai sparčiai keičiasi ir tobulėja, tad kai kurie mano
teiginiai galėjo pasenti net ruošiant šį leidinį. Knygą skiriu visiems
meškerės gerbėjams, linkiu gerų įspūdžių ir laimikių.
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VISKAS PRASIDĖJO ANGLIJOJE

Pasaulis žavisi anglų meškeriotojais. Per 2001 metų pasau-
lio čempionatą Paryžiuje ir spauda, ir televizija juos vieningai
vadino geriausiais pasaulio žvejais. Prognozės pasitvirtino - an-
glai eilinį kartą tapo pasaulio čempionais. Šioje Šalyje atsirado
ir ištobulėjo beveik visi šiuolaikiniai įrankiai, gaudymo būdai,
o kai kurie masalai, pvz., baltyminiai kukuliai, sukėlė tikrą per-
versmą.

Anglijoje jau prieš 400 metų atsirado pirmasis žūklės vado-
vėlis ir jau ne pirmą šimtmetį vyksta sportinės žūklės varžy-
bos. Anglai turbūt yra laimėję daugiau pasaulio ir Europos čem-
pionatų negu visos kitos šalys kartu paėmus. Keturiskart
pasaulio čempionas Bobas Nuddas už savo pasiekimus iš ka-
ralienės rankų gavo lordo titulą. Triskart pasaulio čempionas
Allanas Scotthorne'as laikomas gaudymo plūdine meškere tech-
nikos etalonu. Abu minėtieji žvejai padėjo anglams laimėti ir
paskutinįjį (2001 metų) pasaulio čempionatą. Man malonu pri-
siminti bendravimą su šiais puikiais meistrais.

Pagal dabartinę Vakarų Europoje priimtą nuostatą laikoma,
kad angliškajam gaudymui (a l'anglaise), kurio nereikia painio-
ti su konkrečiu gaudymu angliškąja palaidyne, priskiriami šie
klasikiniai žvejybos būdai:

1. Gaudymas su fiksuota plūde.
2. Gaudymas su slankiojamąja plūde.
3. Gaudymas su Stick tipo plūde.
4. Gaudymas srovėje.
Angliškajam gaudymui priskiriami ir du gaudymo būdai

Dugninėmis meškerėmis:
1. Gaudymas dugnine meškere su svareliu.
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2. Gaudymas su įvairių tipų šėryklėmis (Feeder).
Iš Anglijos gaudymo būdai paplito iš pradžių Europoje, o

po to ir visame pasaulyje. Jie tobulėjo ir keitėsi, kad kartais net
būdavo neatpažįstami, atsirado daugybė jų atmainų. Antai vien
Lietuvoje labai paplitęs gaudymas paprasčiausia sportine meš-
kere turi daugybę atmainų (jį nagrinėsime kaip atskirą gaudy-
mo būdą). Dar daugiau meškeriojimo būdų žinoma gaudant
srovėje. Tam tinka beveik visi minėti angliškosios žvejybos bū-
dai. O stiprioje srovėje sėkmingai gaudoma jau italų žvejų iš-
tobulinta boloniškąja palaidyne, tačiau ir jos kilmės ištakos an-
gliškos.

PLŪDINIŲ MEŠKERIŲ TIPAI

Galima išskirti keturis plūdinių meškerių tipus:
1. Meškerė be ritės, pas mus dažnai vadinama sportine

meškere.
2. Sudurtinė meškerė su elastinga guma koto viduje, o kar-

tais ir be jos, anksčiau vadinta „štekeriu".
3. Angliškoji palaidynė, arba angliškoji meškerė, dar vadi-

nama tolimojo užmetimo meškere.
4. Boloniškoji palaidynė, arba boloniškoji meškerė, taip pat

tolimojo užmetimo įrankis, tik skirtas gaudyti srovėje.
Kiekviena iš šių meškerių naudojama tam tikromis gaudy-

mo sąlygomis. Tarp jų yra daug panašumų, bet ir skirtumų.

Meškerė be ritės,
arba sportinė meškerė
Šios meškerės privalumai, palyginti su kitomis, yra negin-

čijami: ji nebrangi, patogi vežiotis ir gaudyti, lengvai ir greitai
paruošiama, su ja galima greitai gaudyti ir tiksliai pakirsti žuvį.

Kai kurie žvejai mano, kad gaudymas be ritės yra tiesiog
atsilikimas, bet tokia nuomonė yra klaidinga. Tai ne tik prade-
dančiųjų žvejų, bet ir žūklės meistrų įrankis. Stebint varžybas
matyti, kad dauguma žvejų kaip tik tokiomis meškerėmis ir
gaudo. Gal dėl to jos dažnai dar vadinamos sportinėmis meš-
kerėmis. Tiesa, pastarąjį dešimtmetį daugelis užsienio žvejų,
gaudydami net ir nedideles žuvis, naudojasi sudurtinėmis meš-
kerėmis su elastinga guma koto viduje, tačiau ne vienu atveju,
ypač gaudant netoli kranto, sportinė meškerė lieka nepakei-
čiama. Šis įrankis nėra toks jau paprastas, kaip gali pasirodyti
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iš pirmo žvilgsnio, ir visas savo paslap-
tis atskleidžia tik gerai jį įvaldžiusiam
žvejui.

Per varžybas sportininkai turi ant
specialių stovų patogiai sudėtas po ke-
lias vienodo ilgio ir vienodos įrangos
meškeres. Jei nutrūksta ar susipainio-
ja valas, sulūžta plūdė ar šiaip kas at-
sitinka, iškart imamas kitas jau pa-
ruoštas įrankis ir negaištama laiko
įrangai tvarkyti.

Tų meškerių ilgis būna nuo 1,5 m
iki keliolikos metrų. Gaudyti smul-
kmei iš arti naudojama trumpa meš-
kerė, stambesnėms žuvims - ilgesnė,
o net keliolikos metrų atstumu nuo
kranto - dar ilgesnė.

Valo ilgis paprastai neviršija koto
ilgio, nebent gaudoma prie labai gi-
laus kranto ar iš valties, o kai gaudo-
ma vandens paviršiuje, valas būna net
kiek trumpesnis už kotą. Esant trupes-
niam valui, patogiau laisvąja ranka su-
gauti iš vandens traukiamą nedidelę

žuvį. Užkibus didesniam laimikiui, reikalingas graibštas.

Valo storis priklauso nuo gaudomos žuvies dydžio, bet vi-
sada patartina rinktis kuo plonesni, kad jį kuo mažiau veiktų
vėjo gūsiai ir vandens
tėkmė.

Pavadėlis turi būti
kiek plonesnis ir silpnes-
nis, tačiau aukščiausios

Teleskopines (sportines)
kokybės. Gaudant geriau meškerės kotas
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Meškerės viršūnėlė turi būti lanksti ir standi

netekti jo, negu visos
meškerės įrangos.

Kabliuko dydis, for-
ma ir spalva priklauso
nuo gaudomos žuvies,
bet dar labiau nuo pasi-
rinkto masalo dydžio.

Sportininkai naudoja tiesaus lenkimo kabliukus su ilgesniais
koteliais - taip galima lengviau pakirsti žuvį ir greitai, beveik
nežiūrint pakeisti masalą.

Kai oras ramus ir nėra srovės, naudojamos lengvutės, pail-
gos formos plūdės. Jos yra labai jautrios. Gaudant srovėje ar
vėjuotu oru, labiau tiks slyvos ar lašo formos plūdės su ilgu
kyliu ir gerai matoma antena, nes jos yra pastovesnės. Gera
plūdė yra ta, kuri, būdama kuo mažesnė, išlaiko kuo didesnį
svorį.

Gaudant sportine meškere, naudojami ir užspaudžiamieji,
ir slankiojamieji svareliai. Lemiamą
reikšmę žūklės sėkmei turi teisingas
svarelių išdėstymas. Su labai retomis
išimtimis jie tvirtinami tik ant pagrin-
dinio valo. Svareliai išdėstomi nevie-
nodai gaudant ramiame vandenyje ir
srovėje, skirtinguose gyliuose, gau-
dant skirtingų rūšių ir aktyvumo žu-
vis. Tai ištisas mokslas.

Kaip ir kiekviena kita, ši meškerė
irgi turi trūkumų: be ritės pagalbos yra
sunkiau nugalėti labai stambią žuvį,
pasiekti tolimas gaudymo vietas, nors
kiti privalumai tai ir atperka.

Šia meškere gaudoma sėdint. Taip
mažiau pavargstama ir neišbaidomos

Gaudant palankiu oru, virš
vandens kyšo tik plūdės antena
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žuvys. Ši žūklė yra ir labai graži. Pažiūrėkite į gaudantį meist-
rą: jokio nereikalingo judesio, visi veiksmai tikslūs ir suderinti,
kartais atrodo, kad jis net nepakerta, o tik traukia žuvį. Be to,
tai pats greičiausias žvejojimo būdas - per greitojo gaudymo
varžybas šia meškere pasiekiami labai geri rezultatai. Šiuo me-
tu pasaulio rekordas, jei dar nebuvo pagerintas, artėja prie 600
žuvų per valandą.

Kai kurių šalių autoriai sportinės ir sudurtinės meškerių ne-
išskiria. Manyčiau, jog tai neteisinga. Tarp šių įrankių yra labai
daug panašumų, bet dar daugiau jos turi savitumų ir skirtumų.

Sudurtinė meškerė
Pagal savo įrangą šis įrankis gana panašus į jau aprašytąją

sportinę meškerę. Esminis sudurtinės meškerės požymis - ki-
toks kotas ir jo viduje esanti elastinga guma, leidžianti naudoti
labai ploną valą. Per pasaulio pirmenybes Italijoje, naudodami
0,1-0,12 mm valą, sportininkai nesunkiai įveikdavo po 3-5, o
kartais ir daugiau kilogramų sveriančius karpius.

Ši meškerė turi ir kitų privalumų, kurių neturi jokia kita
plūdinė meškerė: ją naudojant galima beveik idealiai manev-
ruoti masalu ir tiksliai gaudyti jaukinimo vietoje bet kokiomis
sąlygomis, net ir pučiant stipriam vėjui.

Koto pasirinkimas yra sudėtingas uždavinys ne tik mažai
patyrusiam žvejui. Pats meškerykotis susideda iš dviejų skir-
tingų dalių: 5-7 m ilgio tuščiavidurės teleskopinės viršūnėlės,
žvejų dar vadinamos „topu", ir sunkesnės bei ilgesnės dalies,
kuri savo ruožtu susideda iš atskirų maždaug 1,5 m ilgio sudu-
riamųjų dalių. Iš čia ir lietuviškas meškerės pavadinimas. Kito-
se kalbose šios meškerės pavadinimas daugiausia siejamas su
elastinga guma.

„Topo" viduje per vieną ar kelis jo narelius (dažniausiai per
du) įtaisyta labai elastinga ir stipri guma. Jos skersmuo gali bū-
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ti 0,5-1,5 mm. Priklausomai nuo skersmens, guma dažoma ir
skirtingomis spalvomis, kad pirkėjams būtų lengviau susigau-
dyti ir pasirinkti. Iš paskutinio „topo" narelio, kurį reikiamoje
vietoje nupjauna pats žvejys, guma išsitraukia ir sugrįžta per
tefloninį žiedelį, kuris labai sumažina trintį.

Ties koto viršūnėle, kuri, palyginti su kitų meškerių, yra
gana standi, guma baigiasi valo fiksatoriumi, prie kurio tvirti-
nama įprasta meškerės įranga. Spalvota guma ir valo fiksato-
rius padeda sekti pakirstos žuvies judėjimą.

Koto viduje guma tvirtinama prie reguliuojamo skersmens
plastikinio „vilkelio". Storesnės gumos, kuriomis gaudomi kar-
piai ar kitos stambios žuvys, gali užimti gerokai didesnį ar net
visą „topo" ilgį ir dažniausiai vyniojamos ant specialių „kopė-
čių". Taip patogiau reguliuoti gumos ilgį ir jos įtempimą.

Montuojant meškerę, labai plono valo nereikėtų jungti su
stora guma, ir priešingai - storesnio su labai plona.

Nuo laiko guma silpnėja. Ją reikėtų saugoti nuo tiesioginių
saulės spindulių. Pastebėjus įtrūkimus, gumą nedvejojant rei-
kia pakeisti. Kad guma ilgiau tarnautų, ją, kaip ir koto sudūri-
mus, reikia išpurkšti specialiai tam skirtais skysčiais.

Aukštos klasės sudurtinės meškerės kotai gaminami iš la-
bai lengvų ir tvirtų medžiagų. Jie yra patys brangiausi iš visų
plūdinių meškerių meškerykočių. Jeigu ateityje numatote da-
lyvauti varžybose, gerą įrankį patarčiau įsigyti iš karto. Beveik
visiems žūklės atvejams pakaks 10-12 m meškerykočių, nors
gaminama ir daug ilgesnių. Per varžybas koto ilgis ribojamas
iki 14,5 m.

Gerus įrankius reikia rūpestingai prižiūrėti. Po kiekvienos
žūklės koto dalis reikia nuplauti (geriau šiltu vandeniu),

Elastinga guma „topo" viduje tvirtinama prie „vilkelio" arba „kopėčių"
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kruopščiai pašalinti pridžiūvusias pašaro daleles ir žvynus.
Po to įrankiai nušluostomi minkštu rankšluosčiu, o juos iš-
džiovinus, patartina kotų sujungimo dalis nupurkšti skystu
teflonu. Koto dalys sudedamos į plastikinius futliarus, o šie -
į specialius medžiaginius dėklus, kad būtų patogu transpor-
tuoti.

Įprasta sportininkams turėti visą rinkinį viršūnėlių su įvai-
raus skersmens guma.

Sudurtinių meškerių plūdės yra panašios į sportinių ir bo-
loniškųjų meškerių plūdes. Jos privalo turėti gana ilgą, stabilu-
mą garantuojantį kylį ir gerai matomą anteną. Pastaruoju metu
dažnai naudojamos antenos, kurias galima keisti. Gaudant sto-
vinčiame vandenyje, gali pakakti ir gramo dalis išlaikančių plū-
džių, o srovėje jos turėtų išlaikyti keliolika ar net kelias dešimtis
gramų. Lenkų žvejai pas mus išpopuliarino stiprioje srovėje

gaudyti skirtas diskines
plūdes, nors Vakaruose
jos jau žinomos senokai.
Tokių plūdžių privalu-
mas - geras aptakumas ir
mažas pasipriešinimas
srovei, todėl, sakysim,
vietoj 10 g išlaikančios
įprastos plūdės galima
naudoti 5-7 g išlaikančią
diskinę. Diskinė plūdė
gerai matoma srovėje, o
svarbiausia - su ja tampa
jautresnė ir visa meškerės
įranga.

Žvejojant šia meške-
re, tiks bet koks kokybiš-
kas valas. Kokio stiprumo
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ir skersmens jį pasirinksime, priklausys nuo gaudomos žuvies
didumo.

Priklausomai nuo gaudymo sąlygų, kaip svareliai naudoja-
mi užspaudžiamieji „šrateliai" arba slankiojamosios „slyvelės".

Kabliukai turi būti labai tvirti ir aštrūs.
Gaudoma taip: užkabinus masalą ir užmetus jį į vandenį,

„topas" sujungiamas su sunkiąja meškerės dalimi. Stumiant ko-
tą į priekį, pasiekiama gaudymo vieta. Pašariniai rutuliai daž-
niausiai sumetami ties koto viršūnėle. Nuvarginus pakirstą žuvį,
storoji koto dalis atskiriama ir kova baigiama rankoje laikant
tik „topą". Juo žuvis vedama į graibštą. Sunkioji koto dalis gau-
dymo metu slankioja ant už žvejo nugaros pastatytų volelių, o
priekyje ties žvejo ranka fiksuojama specialiu laikikliu. Meške-
rės viršūnę gaudymo metu galima pamerkti į vandenį. Gau-
doma nuo specialių platformų ir atsisėdus.

Be minėtosios sudurtinės meškerės, dar yra beveik mūsų
žvejams nežinoma šios meškerės atmaina. Šioji neturi elastin-
gos gumos, jos vaidmenį atlieka standi ir labai lanksti koto vir-
šūnėlė.

Angliškoji palaidynė
Tose vietose, kur žuvų neįmanoma pasiekti su sportine

ar sudurtine meškere, gaudoma angliškąja palaidyne, kitaip
dar vadinama tolimojo užmetimo meškere. Tai senas anglų
žvejų įrankis, įvairiais laikais ir įvairiose vietose vadintas skir-
tingais vardais. Ši meškerė ypatinga tuo, kad, nepaisant, jog
masalas kartais užmetamas net už kelių dešimčių metrų, pa-
vyksta išsaugoti jos jautrumą, o tai labai svarbu gaudant
stambias ir atsargias žuvis. Šia meškere gaudyti labiausiai
tinka ten, kur ilgi ir seklūs atabradai ir reikia toli užmesti, be
to, ežeruose, vandens saugyklose ir upėse bei kanaluose, kur
silpna srovė.
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Įranga gaudant su diskine plūde, kai masalas
stabdomas srovėje. Mažiausias svarelis guli
ant dugno
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Kad galima būtų tiksliau sumesti pašarą, prie teleskopinės ar sudurtinės meškerės
viršūnėlės kartais tvirtinamas gerai matomas putplasčio gabalas

Šiai žūklei reikalingi lengvi 3,90-4,20 m ilgio kotai su ran-
kena ir 12-17 aukštai pakeltų žiedelių, kad esant drėgnam orui
valas neliptų prie koto. Gaudant ramiu oru, kotas gali linkti ir
šiek tiek paraboliškai, bet dažniau linksta tik pati jo viršūnėlė.
Geriausi kotai būna iš dviejų arba trijų dalių su kamštinėmis
rankenomis. Gamybai naudojamas anglies pluoštas arba kitos
labai lengvos ir tvirtos medžiagos. Pagal išmetimo galingumą
kotai skirstomi į klases. Nurodomas svoris gramais rodo, kokį
svorį galima užmesti be rizikos sulaužyti įrankį. Lengvais ko-
tais galima užmesti 5-12 g, o sunkesniais - net kelių dešimčių
gramų svorį.

Arčiausiai prie ritės esantis žiedelis privalo būti pakanka-
mai didelis, o valas jo link turi eiti be linkimo.

Angliškosioms palaidynėms gaminamos specialios ritės, ku-
rios dažnai tinka ir kitoms žvejybos priemonėms, bet nelabai
tinka spiningams. Ritės Long Cast ir Match turi didelį perdavi-
mo skaičių ir lengvai reguliuojamą prasukos mechanizmą. Vi-
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sos ritės turi negilų ir ilgą būgnelį, privalo būti leng-
vos bei tvirtos. Labai svarbu, kad būgnelio kraštai
būtų idealiai lygūs ir valas nuo jų slystų be kliū-
čių. Ritės valo surinkimo žiedelis turėtų būti kera-
minis ir šiek tiek platesnis. Metaliniuose žiedeliuo-
se nuo intensyvaus naudojimo greitai atsiranda
grioveliai, kurie labai gadina ploną valą.

Angliškąją palaidynę iš kitų meškerių labiau-
siai išskiria slankiojamosios ir viename taške tvir-
tinamos Waggler tipo plūdės. Šios plūdės yra įvai-
rios formos ir svorio. Vienos yra tiesios ir lengvos,
kitos pasunkintos apačio-
je arba be pasunkinimo,
dar kitų svorį galima regu-
liuoti priklausomai nuo
gaudymo aplinkybių. Jos
gaminamos iš lengvos
balzos medienos, plasti-
ko, sarkandos ir net po-
vo plunksnų. Tai pačios
ilgiausios iš visų žvejų
naudojamų plūdžių. Jų
ilgis gali siekti net kelias-
dešimt centimetrų. Nuo
plūdės konstrukcijos ir
formos gali priklausyti ir
užmetimo nuotolis, kitaip
sakant - pagal gaudymo

nuotolį renkamės ir plūdę. Pavyzdžiui,
gaudant arčiau kranto reiktų naudoti
tiesią, be pasunkinimo plūdę. Šiuolai-
kinių tolimojo užmetimo meškerių
plūdės ant valo tvirtinamos labai įvai- Waggler tipo plūdės

Angliškosios
palaidynės
kotas
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Gaudant vėjuotu oru, valas skandinamas staigiu
koto judesiu

riai, bet dažniausiai per suktuką ir segtuką. Kartais žvejai dar
naudoja ir patį seniausią tvirtinimo būdą, kai valas tiesiog per-
veriamas per plūdės apačioje esančią kilputę. Plūdės fiksuoja-
mos specialiais mazgais ir mažyčiais karoliukais, arba svareliais,
kurie grupėmis ar po vieną užspaudžiami ant pagrindinio
valo virš suktuko, prie kurio žemiau rišamas pavadėlis.
Angliškosioms palaidynėms gaminami ir specialūs labai
minkšto švino svareliai, kurie negadina valo. Be to, dar nau-
dojamos „slyvelės".

Šiai meškerei reikalingas specialus anglaise valas. Jis privalo
skęsti, nes, esant vėjuotam orui, staigiu koto judesiu skandina-

Kai atstumas didesnis negu 20-25 m, pašaras šaudomas su timpa

Šiuolaikine žūklė PLŪDINIŲ MEŠKERIŲ TIPAI

Tokios formos kabliukai labiausiai tinka gaudant angliškosiomis ir boloniškosiomis
palaidynėmis

mas po vandeniu. Šiaip jau paskendus valui sunku laiku ir tiks-
liai pakirsti žuvį, tad palankiomis gaudymo sąlygomis jo skan-
dinti nereikia. Dažniausiai naudojamas 0,14 mm valas. Norė-
dami tiksliai žinoti reikiamą gaudymo nuotolį, žvejai kartais
valą pažymi specialiu žymekliu. To-
kiu atveju masalas užmetamas tolė-
liau, o paskui patraukiamas iki pažy-
mėtos vietos. Valą ant ritės reikia
vynioti beveik iki būgnelio kraštų. In-
tensyviai naudojamas plonas angliš-
kasis palaidynės valas gana greitai su-
sidėvi, ir jį reikia laiku pakeisti.

Pavadėlis kartais tvirtinamas „kil-
pa į kilpą'', bet, gaudant gilesnėse vie-
tose, arba naudojant kai kuriuos valą
susukančius masalus, patartina nau-
doti mažą suktuką.

Kabliukas, kaip ir gaudant kitomis
meškerėmis, parenkamas pagal masa-
lą ir gaudomą žuvį.

Pakirtimas žvejojant šia meškere
nėra toks preciziškas, kaip gaudant
sportine arba sudurtine meškerėmis,
tad šiai žūklei gaminami specialūs an-
glaise kabliukai. Jų smaigalys kiek pa-
lenktas į vidinę pusę, o viela ne per

Lengvos Waggler tipo plūdės
tvirtinimas gaudant sekliose
vietose arba vandens
paviršiuje
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Metimo fazės pabaigoje įrangos kritimas
kontroliuojamas prilaikant valą

daug plona, kad stipriau
pakirtus nelūžtų ir neper-
pjautų žuvies lūpos.

Gaudant angliškąja
palaidyne, pašariniai ru-
tuliai sumetami ranka, o iš
toliau - su timpa. Galima
šerti ir grynaisiais augali-
nės ar gyvūninės kilmės
pašarais, kurie kartais dar
ir suklijuojami, kad būtų
įmanoma tiksliau ir labiau
koncentruotai užmesti.

Prieš gaudymą pravartu išmatuoti ir ištyrinėti dugną. Ka-
dangi paprastai gaudoma iš toliau, tai padaryti nėra papras-
ta. Matuojama patraukiant visus sva-
relius į vieną tašką prie pavadėlio
mazgo ir kurį laiką užspaudžiant vie-
ną papildomą didesnį svarelį, kad plū-
dė skęstų. Po to užmetama kaip ir įpras-
tai gaudant, o plūdė nuleidžiama ar
pakeliama į reikiamą lygį, pridedant ir
pavadėlio ilgį, kad masalas būtų prie
pat dugno arba kitame reikiamame
aukštyje. Tada, nuėmus tą papildoma
svarelį, likusius belieka išdėstyti nori-
ma tvarka. Tokiu pat būdu vertėtų iš-
matuoti gylį ir aplink šėrimo vietą. Dar
kruopščiau ir tiksliau išmatuoti bei iš-
tyrinėti dugną galima iš valties.

Gaudoma taip: atlenkiamas ritės lan-
kelis ir pradedama mesti plastiškai ir vis

Retesnės
angliškosios
palaidynės plūdės:
a) gaudant giliose
vielose;
b) gaudant sekliose
vietose srovėje
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Gaudant angliškąja palaidyne, masalas užmetamas kiek toliau ir patraukiamas į

gaudymo zoną

didėjančiu greičiu. Metimo fazės pradžioje valas už žvejo nu-
garos turi būti visiškai išsitiesęs. Skriejant meškerės įrangai, žiū-
rima į įsivaizduojamą taikinį priekyje. Prieš jai krentant į van-
denį, reikia pradėti švelniai stabdyti spaudžiant valą prie
būgnelio krašto ir stengtis, kad plūdė „neatšoktų". Stabdomi
svareliai ir masalas turi aplenkti plūdę, o išsitiesusi meškerės
įranga turi nukristi kiek toliau numatytos gaudymo vietos. Po
to masalas patraukiamas į gaudymo zoną. Nors masalo ma-
nevrai gaudant tolimojo užmetimo meškere yra riboti, plūdę
galima kiek patraukti ar pristabdyti. Tai dažnai atkreipia žu-
vies dėmesį.

Jei gaudant srovėje yra ne giliau kaip pusė meškerykočio
ilgio, o dugnas gana švarus ir yra sąlygos masalui vesti, nau-
dojama fiksuota plūdė, tačiau su fiksuota plūde dažniau gau-
doma negiliuose stovinčiuose vandenyse.

Gaudant labai giliose vietose, vietoj įprastos Waggler plū-
dės naudojama gana sunki dviejuose ar trijuose taškuose tvir-
tinama slankiojamoji plūdė. Tokių gaudymo sąlygų pas mus
yra nedaug, tad pasitenkinsiu tik tokio atvejo paminėjimu.
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Boloniškoji palaidynė
Si meškerė nėra koks nors naujas išradimas. Dar iš vaikys-

tės pamenu, kaip, leisdami dugnu masalą, tokiu būdu srovėje
žuvis gaudydavo ir mūsų žvejai. Aišku, įrankiai, ypač kotai,
labai skyrėsi nuo dabartinių. Italai gaudymą šia meškere labai
ištobulino ir išplatino.

Boloniškoji palaidynė daug kuo gimininga angliškajai, nes
iš jos yra ir kilusi. Tačiau ji turi ir daug esminių skirtumų: jos
ilgesnis kotas, dviejuose taškuose fiksuojama plūdė, o svarbiau-
sia - kitokia šio įrankio paskirtis. Boloniškąja palaidyne gau-
doma srovėje, kur angliškosios meškerės galimybės aiškiai yra
ribotos. Šis įrankis yra nepakeičiamas gaudant didesnėse srau-
niose upėse, nors šiaip tai yra gana universali meškerė. Jei an-
gliškosios palaidynės kotas yra suduriamas, tai čia jis telesko-
pinis. Ilgis paprastai siekia 6-8 m, bet atskirais atvejais gali būti
ilgesnis ar trumpesnis. Suprantama, kotas privalo būti kuo leng-
vesnis, nes gaudymo metu laikomas rankose. Žiedeliai - ant
aukštų kojelių, kad drėgnu oru, kaip ir gaudant angliškąja meš-
kere, valas neliptų prie koto. Ant ploniausio geros kokybės ko-
to narelio turi būti dar du ar trys papildomi žiedeliai.

Ritė tokia pat kaip ir angliškosios meškerės, t. y. su ilgu ir
negiliu ritės būgneliu, dideliu perdavimo skaičiumi ir leng-

Boloniškosios palaidynės kotas
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Maža gudrybė: užvėrus plastikinį ar gumos
žiedelį, boloniškosios palaidynės plūdė taps
jautresnė ir lengviau valdoma

vai reguliuojamais stab-
džiais. O štai valą reikia
rinktis visai kitokį negu
angliškajai palaidynei. Jis
privalo būti neskęstantis,
nes gaudymo metu būna
pakeltas virš vandens.
Kai kurie žūklės eksper-
tai siūlo valo storį rinktis
pagal plūdės keliamąją
galią. Jeigu ji išlaiko 2-6 g,
pakaks 0,12 mm valo, jei
6-10 g-0,14 mm, jei 10-
14 g - 0,16 mm. Su 0,18
mm ar dar storesniu va-
lu gaudoma žymiai re-
čiau, nes kuo storesnis valas, tuo sunkiau gaudyti prilaikant
masalą srovėje. Mėgstu šį gaudymo būdą, bet pagal minėtą
principą valo niekada nesirenku - stengiuosi gaudyti kaip
j manoma plonesniu.

Pavadėlis, kurio ilgis nuo 30 iki 70 cm, o kartais ir dar ilges-
nis, imamas kiek plonesnis. Yra žvejų, kurie ir gaudydami sro-
vėje pavadėlius tvirtina „kilpa į kilpą", tačiau vis tik patarčiau
naudoti suktuką.

Plūdė - ypatinga boloniškosios, kaip, beje, ir kitų meške-
rių, dalis, nes gaudant tik ją vieną stebi žvejo akys. Plūdės
forma parodo jos paskirtį. Gaudant gilesnėse upėse, tiks šiek
liek ištęstos lašo formos plūdės, kanaluose ar šiaip vandeny-
se su ramia, vienoda srove galima naudoti plūdes su plonu ir
ilgu korpusu, o greitoje ir nevienalytėje srovėje geriausiai tiks
pilvotos plūdės su ilgu kyliu. Masyvios, didelį svorį išlaikan-
čios plūdės su ilgu kyliu yra labai stabilios srovėje, bet ma-
žiau jautrios. Didelę reikšmę turi viršutinio plūdės tvirtinimo
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taško padėtis: jei jis aukščiau, plūdė srovėje bus stabilesnė,
jei žemiau - ji jautriau reaguos į kibimus. Boloniškajai palai-
dynei gerai tiks ir sportinės arba sudurtinės meškerės plūdės,
tik jos turėtų turėti platesnę ir geriau matomą anteną. Bolo-
niškajai meškerei specialiai gaminamos plūdės turi po keletą
įvairių spalvų antenų, kurias galima greitai pakeisti, priklau-
somai nuo gaudymo sąlygų. Baltos antenos geriau įžiūrimos
tamsios augmenijos fone arba prietemoje, o raudonos, juo-
dos ar kitų tamsesnių spalvų geriau matomos šviesiu paros
metu.

Yra daugybė boloniškosios meškerės svarelių išdėstymo va-
riantų. Vartydamas įvairių šalių žvejybos leidinius, jų esu apti-
kęs net kelias dešimtis. Šiai žūklei labiausiai tinka slankiojamų
„slyvelių", išbalansuojančių meškerę, ir užspaudžiamųjų sva-
relių deriniai. Atskirais atvejais gali būti naudojami tik „šrate-
liai" arba „slyvelės". Štai keletas galimų įrangos variantų įvai-
riems gaudymo atvejams:

1. Universaliu išdėstymu galima laikyti atvejį, kai „slyvelė"
pakelta arčiau plūdės, o žemiau išdėstyti 4 ar 5 „šrateliai". Pa-
vadėlio ilgis galėtų būti 30-40 cm.

2. Kai srovė lygi ir nestipri, galima gaudyti su dar jautres-
ne Įranga: „Slyvelė" pakelta, žemiau jos nedideliais atstumais
užspausti du „šrateliai", o trečias per didesnį atstumą nuo vir-
šutinių.

3. Ten, kur daug sūkurių ir stipri srovė, svareliai išdėstomi
beveik atvirkščiai negu antruoju atveju: jie eina po vieną že-
miau „slyvelės", bet tankėjančia tvarka pavadėlio link.

4. Gaudant prilaikant ir ypač šaltame vandenyje, kai žuvys
reaguoja tik į lėtai judantį masalą, labiausiai pasiteisina, kai „sly-
velė" pakelta arčiau plūdės, o 3-5 svareliai užspausti viename
taške virš pavadėlio mazgo.

5. Kai žuvys kimba aktyviai, paprasčiau yra gaudyti tik su
vienu svareliu, tvirtinamu viename taške virš suktuko. Tai gali
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Boloniškosios palaidynės galimi įrangos variantai

būti ir slankiojamasis svarelis, ir 4-6 apvalūs „šrateliai", užspaus-
ti viename taške virš pavadėlio tvirtinimo vietos. Tokia įranga
ypač patogi gaudant srovėje, kai valo ilgis nuo plūdės iki sva-
relio yra didesnis už gylį gaudymo vietoje. Be to, ji mažiau pai-
nioiasi ir užmetant toliau. Šis įrangos variantas labai tinka ir
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Dar kelios boloniškosios palaidynės įrangos:

a) gaudant seklioje
upėje; plūdė 4-6 g,
pavadėlis 30-40 cm

b) kai gylis ne didesnis
negu 3 m; plūdė 4-12 g,
pavadėlis ~ 40 cm

d) gaudant stambias
žuvis stiprioje
srovėje; plūdė 4-18 g
pavadėlis ~ 30 cm

e) universali įranga;
plūdė 5-10 g,
pavadėlis 30^0 cm

f) gaudant stiprioje, bet
vienodoje srovėje; su
svarelių vėriniu ant
atskiro pavadėlio

gaudant greitoje srovėje, kur nedidelis gylis, o kibimai gerai
pastebimi.

Apie kitus įrangos variantus dar kalbėsime aptardami at-
skirų žuvų rūšių gaudymą.

Išsklaidytas svarelių išdėstymas labiau pasiteisina, kai gau-
domos aukščiau dugno besimaitinančios žuvys. Gaudydamas
nevienalytėje srovėje prie dugno, vieną ar du mažyčius sva-
relius kartais užspaudžiu ir ant pavadėlio: tada meškerė tam-
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pa stabilesnė, o kibimai geriau matomi. Tokios sąlygos dažnai
būna gaudant Neryje ties Vilniumi. Tekančiame vandenyje žu-
vys mažiau išrankios ir atsargios, o jausdamos konkurenciją
drąsiau griebia masalą.

Gaudymo pradžioje dažniausiai šeriu sunkiais pašariniais
rutuliais, kurie greitai skęsta net stiprioje srovėje, bet „plauna-
si" tolygiai ir palaipsniui. Tiks visi pirkti, skirti gaudyti srovėje
pašarai. Atsižvelgdamas į konkrečią žuvų rūšį, dažnai pasiten-
kinu gana primityviais savos gamybos, tik iš keleto komponentų
padarytais pašarais. Žinoma, per varžybas, kai yra didelė kon-
kurencija tarp žvejų ir žuvų, tokių vargu ar pakaktų. Gaudant
boloniškąja meškere, šeriama tik žemiau pasroviui nuo žvejo
buvimo vietos, o kartais ir tiesiai prieš jį, bet niekada aukščiau.
Gaudant stiprioje srovėje, sunkus pašaras nuskęs ant dugno
tik už 3-5 m pasroviui, o tai ir yra tas nuotolis, kai galima pra-
dėti efektyviai kontroliuoti masalą. Ilgas meškerės kotas leidžia
manevruoti ir valdyti masalą bei tiksliai pakirsti žuvį net lei-
džiant jį 20 m ir didesniu atstumu nuo savęs. Visi meškerės
privalumai atsiskleidžia, jeigu sugebi vesti ir kontroliuoti ma-
salą. Tuo metu valas turi būti visą laiką lengvai įtemptas, o ko-
tas pakeltas virš vandens maždaug 90° kampu. Valas leidžia-
mas rodomuoju pirštu kontroliuojant jo slydimą nuo ritės
būgnelio. Kartais naudojamos ir inercinės ritės.

Dažniausiai gaudoma stovint, kad būtų geriau išnaudoja-
mi ilgo koto privalumai. Koto storgalis laikomas suspaustas tarp
kojų, o gaudant su trumpesniu kotu gali būti atremiamas į pil-
vą ar rankos dilbį. Keičiant masalus, atkabinant žuvį, užme-
tant pašarus ar kitais atvejais boloniškosios meškerės kotas gali
būti atremiamas į aukštą vertikalų stovą. Gaudant srovėje, pa-
šarą dažnai tenka mesti po kiekvieno meškerės paleidimo. Kad
nereikėtų kaskart pasilenkti, greta savęs žvejai įsitaiso paaukš-
tintus stovus, ant kurių padeda indus su pašarais.
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c) kai gylis didesnis negu
3 m; plūdė 4-15 g,
pavadėlis ~ 40 cm
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Leidžiant ir pristabdant masalą srovėje, kebloka yra ištyri-
nėti dugną ir nustatyti gylį gaudymo vietoje. Tačiau labai tiks-
liai, kaip, pvz., gaudant sportine ar sudurtine meškere, to da-
ryti ir nereikia. Svarbu, kad svareliai nestrigtų už dugno
nelygumų, o masalas ridentųsi dugnu arba, jeigu to reikia, slink-
tų virš jo. Dugno matavimui reikalingi pakankamai sunkūs gil-
mačiai. Gaudant su rite, yra sunkiau kontroliuoti toliau nuo
kranto esantį masalą. Prilaikoma srovėje plūdė ima artėti prie
kranto, tad, norint, kad masalas neišeitų iš srovės ruožo, kuria-
me yra pašaras, tenka pasitenkinti tik trumpais jos patrauki-
mais ar prilaikymais. Tai dažnai atkreipia žuvų dėmesį. Kuojos
gaudomos leidžiant ir
pristabdant masalą, o
gaudant karšius jį tenka
visai sustabdyti, kaip žve-
jai sako „blokuoti". Idea-
lu gaudyti boloniškąja
palaidyne, kai vėjas pu-
čia prieš srovę. Visai blo-
gai, kai pučia pasroviui:
šiuo atveju plūdė juda la-
bai greitai, ir rimta žūklė
beveik neįmanoma. Kad
būtų galima žvejoti šio-
mis nepalankiomis sąly-
gomis, prancūzų žvejai
sugalvojo gana originalų
gaudymo būdą, kuris tu-
ri bruožų, būdingų žve-
jojimui ir angliškąja, ir
boloniškąja meškere.
Masalas užmetamas 3-4
metrus toliau už gaudy-
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Gaudant boloniškąja palaidyne, masalas
neturi iškrypti iŠ pagrindinės srovės
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mo zonos. Neišleidžiant valo ir panardinus koto viršūnę į van-
denį, laukiama, kol jis pasieks gaudymo vietą, kur guli paša-
ras. Gaudymo metu valas laikomas panardintas arba neaukš-
tai virš vandens.

Įdomu pažymėti, kad Vakarų Europoje ir pas mus laikoma-
si nuomonės, jog boloniškoji meškerė labiau tinka stambesnėms
žuvims didesniuose tekančiuose vandenyse gaudyti, tuo tar-
pu pačioje Italijoje ja gaudomos įvairaus dydžio žuvys viso-
kiuose tekančiuose vandenyse.

Šiuolaikinė žūklė
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• Patogi smulkmena
Valą per angliškosios ar boloniškosios meškerės žiedelius

patogiau įverti su specialiu prietaisėliu, kurį galima pasigaminti
iš plonos vielos, pavyzdžiui, fortepijono stygos. Jis labai pa-
lengvins ir paspartins darbą lietingu ar šaltu oru. Vienas vielos
galas daromas kablio formos - ant jo užkabinama valo kilpa.
Jis turi laisvai perlįsti per žiedelius. Visas prietaisėlis išlanksto-
mas lyg „žiogelis" ir jį galima vežiotis įvertą j boloniškosios meš-
kerės koto žiedelius.

Su suktuku ar be jo
Kai kurie žvejai suktukų nenaudoja net gaudydami su an-

gliškosiomis ar boloniškosiomis palaidynėmis. Jie teigia, kad
įranga turi būti kuo paprastesnė, be to, užmetant meškerę kab-
liukas dažnai pakliūva į suktuko kilputę. Kiti suktukus naudo-
ja net gaudydami be ritės. Manyčiau, kad gaudant srovėje di-
desniais nuotoliais ir gilesnėse vietose ar naudojant valą
susukančius masalus suktukas labiau padės negu trukdys.

• Iš kokios pusės
Per varžybas gaudymo vietos nepasirinksite, bet, gaudy-

dami savo malonumui, galite įsitaisyti patogiau. Jei esate deši-
niarankis, pasirinkite upės krantą, kur srovė teka iš kairės į de-
šinę, o jei kairiarankis - iš dešinės į kairę. Taip įsitaisę, greitai
įsitikinsite, kad šitaip gaudyti yra žymiai patogiau.

Šiuolaikinė žūklė DAR APIE ĮRANKIUS IR GAUDYMĄ

Kaip pateikti masalą
Vasarą žuvys dažnai

pakyla ir maitinasi aukš-
čiau dugno. Žūklės rezul-
tatai gali akivaizdžiai
pagerėti, jei masalą lėtai
pakelsite ir vėl lėtai nulei-
site prie dugno. Šis veiks-
mas kiek primena dugno
matavimą gilmačiu. Žu-
vys dažnai griebia lėtai
besileidžiantį masalą.
Kad laiku pastebėtumėte,
jog kimba, verta užspaus-
ti apatinį svarelį kiek di-
desnį negu įprasta, o
pavadėlį šiek tiek su-
trumpinti. Kai kada, gau-
dant silpnai kimbančias
žuvis, pavadėlis daromas
ilgesnis - tada lėtai skęs-
tantis masalas labiau vi-
lioja žuvis. Franglaise meškerės įranga

Sportinė meškerė su Waggler plūde
Gaudymas šitokiu įrankiu vadinamas franglaise. Pavadini-

mas kilęs iš dviejų šalių pavadinimo, nes būtent Anglijoje ir
Prancūzijoje toks gaudymas labiausiai žinomas. Naudojamas
ilgas sportinės meškerės kotas, tik įprasta plūdė pakeičiama
lengva angliškosios palaidynės Waggler plūde. Ritė, supranta-
ma, nereikalinga. Įrankio privalumas - patogu gaudyti vėjuo-
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tu oru, nes valą galima paskandinti koto viršūnę pamerkus į
vandenį. Be to, patogiau manevruoti masalu. Naudojamas 0,12-
0,14 mm pagrindinis valas. Meškerės trūkumas - ribotas gau-
dymo nuotolis.

Su pavadėliu ar be jo
Kai kurie žvejai pavadėlio atsisako teigdami, kad kuo

daugiau mazgų, tuo daugiau silpnų meškerės vietų. Iš dalies
jie teisūs. Iš daugiametės praktikos pastebėjau, kad pavadė-
lio mazgas dažniau trūksta ne prie kabliuko, bet prie kilpos
mazgo. Vis dėlto plonesnis pavadėlis leidžia natūraliau pa-
teikti masalą bei sumažina riziką netekti visos meškerės įran-
gos. Nutrūkus svareliams ar plūdei, reikės sugaišti gerokai
daugiau laiko meškerei taisyti, turbūt ir žvejo nuotaika la-
biau suges.

Pavadėlio ilgis
Gaudant su tolimojo užmetimo meškerėmis, daugelio žūk-

lės specialistų manymu, pavadėlis turėtų būti 30-50 cm ilgio.
Atskirais atvejais, kai žuvys kimba silpnai arba gaudomos aukš-
čiau dugno, pavadėlio ilgis gali siekti 1 m ir daugiau. Kai gerai
kimba, pavadėlio ilgis trumpinamas iki 20-25 cm.

• Kai kliūva už dugno
Vietose, kur dugnas akmenuotas, žūklė dažnai būna sėk-

minga, jei ne viena bėda: kartais įranga stringa už dugno ak-
menų. Ypač daug svarelių netenkama, kai masalas „ridenamas''
dugnu. Tokiu atveju yra kelios išeitys:

1. Tvirtinamas ne vienas svarelis, o visa jų girlianda ant at-
skiro pavadėlio. Kartais vietoje svarelių išradingesni žvejai nau-
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doja net metalinę seno užtrauktuko dalį, kuri beveik nestringa
tarp akmenų.

2. Kartais svareliai tvirtinami prie pavadėlio, silpnesnio už
pagrindinį valą. Pavadėliui nutrūkus, netenkama tik svarelių.

„Slyvelė" ar „šrateliai"
Naudojant ir „slyvelę", ir viename taške užspaudžiamus

svarelius, gaudoma panašiai. Gaudant giliau ir sunkesne įran-
ga, patogiau naudoti slankiojamąją „slyvelę". Vis dėlto uni-
versaliau meškerės įranga paruošiama, kai norima tvarka iš-
dėstomi „šrateliai", kuriuos, beje, galima derinti ir su ta pačia
„slyvele". Gaudant lengva įranga, naudotini tik užspaudžia-
mieji svareliai.

Kiek kartų apsukti valą
Praktika parodė, kad, rišant ne plonesnį kaip 0,12 mm valą,

pakanka 4 kartus jį apvynioti aplink kabliuko kotelį. Kai valas
plonesnis, rišant paprasčiausiu mazgu, jį reikėtų vynioti bent 5
kartus. Didesnis vijų skaičius mazgo nebesustiprins, bet toks
mazgas dailiau atrodys ir valas nuo kabliuko eis tiesiai.

Šie nurodymai tiks ir rišant avižėles.

Apie tinkliukus
Prieš keletą dešimtmečių surengėme pirmąsias Lietuvoje

moksleivių sportinės žūklės varžybas ir su šypsena stebėjome,
kaip vienas jaunasis žvejys pagautą žuvį neša slėpti į pakran-
tės krūmus, kur daugiau pavėsio. Tąkart jis neturėjo tinkliuko.
Dabar per varžybas tinkliukas yra privalomas žvejo atributas.
Po varžybų žuvys dažniausiai suskaičiuojamos ir paleidžiamos,
todėl tinkliukas turi būti pakankamai ilgas, kartais net 7 m il-
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gio, ir erdvus. Dar geriau, jei jis pagamintas iš retos, vientisos
medžiagos ir yra tamsios spalvos. Tokiame žuvys mažiau ken-
čia nuo saulės ir mažiau blaškosi.

Tinkliukai būna apvalūs, kampuoti ar pusmėnulio formos.
Dėl stabilumo iš vienos pusės jie gali būti pasunkinti. Vienokį
ar kitokį pasirenkame, priklauso nuo gaudymo sąlygų.

Kibimas jaučiamas per valą
Gaudymo būdas Toc nužiūrėtas iš Alpių priekalnių žvejų,

kurie, išleidę valą pasroviui, gaudo upėtakius. Reikalingas 3,5-
4,5 m ilgio kotas ir speciali inercinė ritė. Gaudoma ir su svare-
liais, ir be jų. Pavadėlis tvirtinamas ne visada. Gaudymo esmė
ta, kad valas išleidžiamas pasroviui ir laisva ranka atitraukiamas
į šoną. Ta pati ranka jaučia ir žuvies kibimą. Vėliau žvejai dar
pritaikė nedidelę apvalią plūdę masalui virš dugno palaikyti ir
ėmė gaudyti strepečius, šapalus bei kitas žuvis. Šiuo atveju žu-
vies kibimą taip pat jaučia į šalį atitraukta valą laikanti ranka.

„Bomba"
Kai masalą reikia nu-

mesti toliau, užsienio
žvejai naudoja vadina-
mąsias bombas. Jos tinka
gaudant ir taikiąsias, ir
plėšriąsias žuvis. Tai įvai-
raus dydžio ovalo formos
kiauros plūdės. Viename
gale jos pasunkintos kaip
ir Waggler plūdės, o kita-
me turi neilgą (maždaug
10 cm ilgio) kiaurą plasti- Įvairios paskirties „bombos"
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kinį vamzdelį, kad praverta „bomba" užmetama nesivartytų.
„Bombos" būna skęstančios, neskęstančios ir pusiau skęs-

tančios. Jos leidžia toli ir tiksliai numesti masalą ir patogiai juo
manevruoti įvairiuose gyliuose ir įvairiais atstumais nuo kran-
to. Užvertos ant valo, „bombos" fiksuojamos per specialų spy-
ruoklinį amortizatorių arba tiesiog užspaudžiant virš pavadė-
lio svarelį.

• Nedidelės gudrybės gaudant karšius
Kai leidžiame masalą jį pristabdydami ar visai sulaikyda-

mi, galime priversti žuvį jį griebti. Yra dar kelios gudrybės, ku-
rios gali praversti gaudant karšius srovėje:

1. Ne sykį esu pastebėjęs, kad, sumetus pašarą į srovę ir pa-
traukus meškerę arčiau kranto, kur gilu, žuvis nedelsiant griebia
masalą. Manau, kad ji atsiduria prie kranto vengdama srovės ar-
ba triukšmo, kurį sukelia krintantis pašaras. Kartais žūklė tokiose
vietose būna sėkmingesnė negu gaudant pačioje srovėje.

2. Kartą Minijos žemupyje mano bičiuliai, tikėdamiesi su-
gauti karšių, užmetė dugnines meškeres. Tuo tarpu aš su leng-
va teleskopine meškere leidau šiek tiek pakeltą nuo dugno ma-
salą lėtoje srovėje, ir, visų nuostabai, karšiai geriau kibo man,
nors visi gaudėme su tuo pačiu masalu. Sėkmės priežastis -
lengva meškerės įranga ir aukščiau dugno leidžiamas masalas.
Pavasarį tai dažnai pasiteisina.

3. Kai karšiai srovėje kimba silpnai, galima dar štai ką iš-
bandyti. Reikia meškerę sureguliuoti taip, kad atstumas tarp
plūdės ir pagrindinio (sunkiausio) svarelio būtų žymiai dides-
nis už gylį gaudymo vietoje. Tokiu atveju, užmetus meškerę į
gaudymo vietą, svarelis iš karto gula ant dugno, o laisva plūdė
plaukia toliau, kol įsitempia valas. To trumpo laiko tarpo daž-
nai pakanka, kad šiaip jau nekibę karšiai imtų griebti masalą.
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4. Esu pastebėjęs, kad masalo leidimo pabaigoje kartais ge-
riau ne pakirsti, kaip tai daro dauguma žvejų, bet trumpam
prilaikyti šiek tiek pakeltą virš vandens plūdę. Šitaip daryda-
mas esu ne vieną kartą sulaukęs kibimo.

5. Karšiai dažnai sukiojasi prie sumesto pašaro (tai rodo ky-
lantys burbuliukai ar plūdės virpėjimas), bet kažkodėl jo ne-
griebia. Kadangi karšiai turi silpnybę reaguoti į aplink judantį
pašarą, patarčiau užmesti papildomą porciją. Tai privers juos
„pakelti galvas" ir griebti masalą.

6. Dažnai būna, kad, gaudant tiek stovinčiame, tiek tekan-
čiame vandenyje, ištraukus keletą žuvų, kitos nustoja kibti. Ne-
verta dešimtis kartų tuščiai užmetinėti meškerę ir leisti masalą.
Pakeiskite masalą, ir greičiausiai jus lydės sėkmė.

Su užkarta ar be jos
Kokie kabliukai geresni - su užkarta ar be jos, ir kada ko-

kius naudoti?
Abi rūšys turi ir privalumų, ir trūkumų. Kabliukai be už-

kartos mažiau pažeidžia trapų masalą, pavyzdžiui, uodų trūk-
lių ar kandžių lervas, mažiau nukenčia ir žuvų lūpos atkabi-
nant laimikį. Tačiau pats masalas ant tokio kabliuko laikosi
blogiau. Gaudant kabliukais su užkarta, masalas laikosi geriau
ir pakirsta žuvis rečiau atitrūksta net atsitiktinai atleidus valą.

Užmetimo valas
Angliškąja palaidyne gaudydami dideliu atstumu ir nau-

dodami ploną valą, dažnai rizikuojame jį nutraukti. Kad to ne-
atsitiktų, prie pagrindinio plonesnio valo kartais pravartu pri-
rišti storesnį kelių metrų ilgio valą. Ant jo montuojama visa
įranga: plūdė, svareliai, pavadėlis. Ši gudrybė nusižiūrėta iš
jūros priekrantėse gaudančių žvejų, kurių sėkmė dažnai pri-
klauso nuo užmetimo atstumo.
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Kad valas nesusisuktų
Plonas pavadėlio valas dažnai susisuka ne tik gaudant dug-

ninėmis ar tolimojo užmetimo meškerėmis. Pagrindinė susisu-
kimo priežastis yra masalas, nes, greitai traukiamas, jis sukasi
kaip propeleris. Šio nemalonaus reiškinio išvengti padės kiek
kietesnis valas, nors šiaip jau dažniau pageidautina, kad būtų
minkštas. Be to, valas mažiau susisuks lėčiau traukiant van-
dens paviršiumi, o ne po vandeniu ir greitai.

Mokykimės iš Allano Scotthorne'o
Yra pastebėta, kad triskart pasaulio čempionas Allanas Scot-

thorne'as sugeba pagauti net tada, kai kitiems meistrams be-
veik visai nekimba. Gaudymo metu jo dėmesys yra labai su-
telktas, o meškerė „dirba" nuolat. Štai vienų varžybų metu jis
sulaukė kibimų labai lėtai, vos pastebimai pakeldamas ir nu-
leisdamas plūdę - tartum atsargiai matuotų gylį gaudymo vie-
toje. Žuvį suviliojo natūraliai judantis masalas. Įtakos sėkmei
turėjo ir meškerės įranga. Skirtingai nuo kitų žvejų, pagrindi-
nių jo meškerės svarelių grupė buvo pakelta labai aukštai, o
kabliuko link vienodu atstumu buvo išdėstyti 4 mažyčiai vie-
nodo dydžio svareliai. Kai žuvys masalą ima labai atsargiai, t.
y. kimba labai sunkiai, toks gaudymas leidžia pastebėti net men-
kiausią kibimą ir laiku pakirsti.

Su kuprine ant pečių
Yra tokių žvejų, ir ne tik pradedančiųjų, kurie mėgsta kla-

joklišką gaudymo būdą, užuot vienoje pasirinktoje vietoje pa-
šėrę žuvis ir čia pat jas patogiai gaudę. Tokio žvejo kuprinėje
turi tilpti viskas, pradedant nuo žūklės reikmenų bei masalų ir
baigiant sumuštiniais. Tačiau norint patogiai judėti, reikia pa-
siimti tik būtiniausius daiktus. Svarbiausia - lengvas 4,5-5 m
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meškerykotis. Jis tinka gaudyti ir stovint atsitraukus nuo kran-
to, kai norima neišbaidyti žuvų. Ritės tinka visokios, tik turėtų
būti kuo lengvesnės. Valas dažniausiai 0,12-0,14 mm, o pava-
dėlis truputį plonesnis. Jis tvirtinamas „kilpa į kilpą" arba nau-
dojant suktuką. Kadangi dugnas ir jame esantys kliuviniai daž-
niausiai yra nematomi, reikia turėti pakankamai atsarginių
pavadėlių. Svarelių išdėstymas priklauso nuo gaudymo sąly-
gų: gylio, srovės, žuvų aktyvumo ir pan. Geriausiai tiks leng-
vos, pailgos plūdės, ypač kai gaudymo sąlygos palankios. Kai
gaudome toliau nuo kranto arba didesniame gylyje, galima nau-
doti ir slankiojamąsias. Srovėje gaudoma su boloniškosios meš-
kerės įranga.

Žvejys „klajoklis" vienoje vietoje paprastai ilgai neužsibūna,
tad žuvų nešeria ir nejaukina. Geriausiu atveju paberiama sauja
grūdų ar kito pašaro.

Gaudoma visose įmanomose vietose: sūkuriuose, atviruo-
se vandens ploteliuose, prie povandeninių kliūčių, akmenų ar-
ba leidžiant masalą prie pat kranto. Reikia stebėti vandens pa-
viršių: vandens sūkuriukas ar blykstelėjęs šonas gali išduoti
žuvų susibūrimo vietą. Patartina ilgiau sustoti prie kranto, kur
palinkę krūmai ar medžiai. Pučiant vėjui tokiose vietose visa-
da sukinėjasi žuvys, laukiančios krentančių vabzdžių arba jų
lervų.

Masalai naudojami patys įvairiausi, o pakilus vandeniui ge-
rai tinka ir sliekai. Įšilus vandeniui galima naudoti augalinės
kilmės masalus: šutintus kviečius, žirnius, perlines kruopas,
duonos minkštimą ir pan.

Diego da Silva apie svarelius
Svareliai padeda išbalansuoti meškerę, laiku pastebėti kibi-

mą ir kuo natūraliau pateikti žuvims masalą. Jie išdėstomi atsi-
žvelgiant į žūklės sąlygas, srovės stiprumą, gylį gaudymo vie-
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toje, gaudomos žuvies
rūšį ir pan. Diego da Sil-
va, daugkartinis Europos
čempionas, 2001-ųjų
metų pasaulio čempio-
nato prizininkas, neretai
tituluojamas Senos ka-
raliumi, siūlo 4 pagrin-
dinius svarelių išdėsty-
mo būdus:

1. Siek tiek primenan-
tis lengvos dugninės
meškerės įrangą, Vienin-
telė „slyvelė" užveriama
ir fiksuojama aukščiau
pavadėlio mazgo. Šitaip
gaudomos prie dugno
besilaikančios žuvys -
karpiai, karšiai, stambios
kuojos.

2. Virš pavadėlio kil-
pos užspaudžiamas ma-
žytis svarelis, o 20 cm aukščiau - 4 ar 5 stambesni. Įranga tinka
leidžiant masalą prie dugno arba apatiniam svareliui riedant
dugnu, bet pritaikoma ir kitais atvejais.

3. Svareliai išdėstomi tankėjančia tvarka aukštyn, o viršuti-
niai užspaudžiami viename taške. Įranga skirta gaudyti įvai-
rioms žuvims stovinčiame vandenyje arba lėtoje srovėje. Tin-
ka ir gaudyti žuvims aukščiau dugno bei jų paieškai įvairiuose
vandens sluoksniuose.

4. Apačioje užspaudžiamas vidutinio dydžio svarelis, aukš-
čiau - tarpinis, o dar aukščiau viename taške - 4 ar 5 svare-
liai, išbalansuojantys meškerę. Ši įranga skirta gaudyti greitai
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tekančiame vandenyje, kur srovės stiprumas nuolat keičiasi,
pvz., kanaluose, kur plaukioja laivai. Ji tinka visokioms žuvims
gaudyti.

Nugalėjo prancūzas
2000 m. Europos čempionate, vykusiame Trento upėje An-

glijoje, laimėjo prancūzas Diego da Silva. Jis naudojo tokius
pašarus:

1-ąją dieną: 2 kg Sensas 3000 Gardons,
1 kg Sensas 3000 Moidinet,
lkgPV-1.
Pagauta 2 kg 910 g žuvų.
2-ąją dieną: 2 kg Sensas 3000 Moulinet,
1 kg Sensas 3000 Gardons,
lkgPV-1.
Pagauta 2 kg 630 g žuvų.

Jis naudojo sudurtinę meškerę, diskinę plūdę, išlaikančią 8
g, kabliuką Nr. 18, pavadėlį 0,1 mm 25 cm ilgio, svarelius: virš
pavadėlio „šratelį" Nr. 6, 30 cm aukščiau - „slyvelę".

Svarelių skirstymo sistemos
Svarelių įvairovė didžiulė, todėl, ruošiant meškerės įran-

gą, juos reikia naudoti tikslingai. Teisingas svarelių išdėsty-
mas padeda tiksliai užmesti masalą ir natūraliai jį pateikti žu-
vims. Daugelyje pasaulio šalių priimta tokia svarelių skirstymo
sistema:
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SSG - 1,89 g
AAA = 0,81 g

BB = 0,4 g
Nr. 1 = 0,28 g
Nr. 2 = 0,24 g
Nr. 3 = 0,20 g
Nr. 4 = 0,17 g
Nr. 5 = 0,13 g
Nr. 6 = 0,105 g
Nr. 7 = 0,083 g
Nr. 8 = 0,063 g
Nr. 9 = 0,049 g

Nr. 10 = 0,034 g
Nr. 11 = 0,026 g
Nr. 12 = 0,020 g
Nr. 13 = 0,012 g

Slankiojamieji sva-
reliai („slyvelės") skirs-
tomi taip:

Nr. 12 = 3,0 g
Nr. 11 = 2,45 g
Nr. 10 = 2,1 g

Nr. 9 = 1,85 g
Nr. 8 = 1,56 g
Nr. 7 = 1,36 g
Nr. 6 = 1,16 g
Nr. 5 = 0,85 g

Natūralaus dydžio angliškieji svareliai
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Šiuolaikinė kabliukų numeracija
Šiuolaikinė žūklė

Dažniau naudojami mazgai

Valui prie ritės tvirtinti

Kabliukui pririšti Palomar

DAR APIE ĮRANKIUS IR GAUDYMĄ

Vienodo storumo valo galams surišti

Peržiūrėkime žūklės inventorių
Vėlų rudenį žvejai, baigę vasaros sezoną, turi daugiau lais-

vo laiko, todėl būna pats laikas sutvarkyti žūklės įrankius. Šiam
darbui pavasarį tikrai pristigsime laiko. Be to, nesutvarkyti įran-
kiai per žiemą gali nebepataisomai sugesti.

Pradėkime kad ir nuo kabliukų. Bent kiek parūdijusius rei-
kia be gailesčio išmesti - jie pasidaro trapūs ir būtinai nulūš
pakirtus kiek stambesnę žuvį. Nevartojamus reikia sudėti į plas-
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Lygiagrečiam valui surišti

Kilpa į kilpą

Laisvas

Paprastas ir dvigubas kilpai
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tikines ar nerūdijančio metalo dėžutes, tik jokiu būdu negali-
ma vynioti į popierių, nes jis traukia drėgmę.

Tokiu metų laiku anksčiau su mokiniais gamindavome ko-
kybiškas plūdes varžyboms ir žūklei. Dabar plūdžių pasirinki-
mas didžiulis, įsigyti jų nėra sunku, todėl telieka jas kruopščiai
paruošti ir sureguliuoti ateinančiam sezonui.

Kotus reikėtų išardyti, nuplauti (galima ir indų plovikliu) ir
išdžiovinti. Pažeistas ir susidėvėjusias vietas, ypač sudūrimus,
vertėtų padengti specialia anglies ar grafito turinčia medžiaga.

Elastinga sudurtinės meškerės guma paprastai keičiama
naujojo sezono pradžioje. Dar tinkamą naudoti seną gumą ge-
riausia laikyti suvyniotą vėsioje ir tamsioje vietoje.

Patartina peržiūrėti ir pakoreguoti „šratelių" įpjovas ir slan-
kiojamųjų svarelių skylutes. Tam pakaks peilio ir adatos.

Tie, kurie gaudo dugninėmis meškerėmis, spiningu, angliš-
kosiomis, boloniškosiomis ar kitomis tolimojo užmetimo meš-
kerėmis, turi išvalyti ir sutepti rites. Neturintiems šiam darbui
tinkamų įrankių ir patirties savarankiškai to daryti nepatarčiau.

Galima pakeisti timpų gumas, apžiūrėti dėklus, kitus įran-
kius ir net žvejo aprangą. Įdėtas darbas ir pastangos tikrai atsi-
pirks pavasarį.

PAŠARAI IR MASALAI

Pašarų įvairovė
Pašarai skirti žuvų dėmesiui atkreipti, joms patraukti į gau-

dymo vietą ir išlaikyti joje. Įrodyta, kad žuvys labai gerai užuo-
džia bei skiria įvairius kvapus. Jų uoslė daug jautresnė negu
šuns. Pastebėta, kad ryklys kraujo kvapą vandenyje užuodžia
būdamas toliau nei 1 km. Stebina ir jų skonio pojūtis. Karpis
pajunta 503 kartus mažesnę cukraus koncentraciją vandenyje
negu žmogus. Taigi pašarų kvapas ir skoninės savybės turi di-
džiulę reikšmę. Idealu, jei jas pavyksta suderinti tarpusavyje.

Pašarų gamybai gali būti naudojama daugybė augalinės ir
gyvūninės kilmės natūralių ar specialiai apdorotų produktų.
Jų sąrašas, kurį papildau jau nebe pirmą dešimtmetį, artėja prie
dviejų šimtų.

Manoma, kad žuvys nejaučia karčių pašaro elementų, bet
puikiai skiria saldžius, sūrius ir rūgščius. Pašarų sudėtinių
dalių paskirtis skirtinga - vienos klijuoja, o kitos skaido. Įvai-
rūs pašarų komponentai turi ir skirtingą svorį. Būna, kad
nevienodai veikia ta pati medžiaga neapdorota ir apdorota
ar skirtingai apdorota. Pavyzdžiui, užplikius karštu van-
deniu, kai kurių medžiagų maistinė vertė padidėja. Be to,
skirtingai apdorotos medžiagos naudojamos skirtingomis
gaudymo sąlygomis. Sakysim, šviežių kukurūzų maliniai
skaido pašarus ir gali būti naudojami gaudant vandens pa-
viršiuje, bet išvirti jie klijuoja pašarus - tokiais jau gaudo-
ma giliose vietose arba srovėje. Kai kurios medžiagos veiks
efektyviau, jei, prieš ruošdami pašarus, jas pakaitinsime ar
paskrudinsime.
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Pašarai ruošiami atsižvelgiant į daugybę labai svarbių fak-
torių. Reikėtų žiūrėti, kokia gaudomos žuvies rūšis, koks metų
bei paros laikas, kokia vandens temperatūra, koks skaidrumas,
gylis gaudymo vietoje, srovės greitis, dugno spalva, apšvieti-
mas ir t.t. Ruošiant pašarus, reikia atsižvelgti ir į žuvies gyve-
nimo būdą bei jos fizines savybes. Pavyzdžiui, aukšlės burna
pritaikyta maistui rinkti vandens paviršiuje, o lyno - ieškoti jo
prie dugno ir raustis po dumblą. Taigi ir pašarai šioms žuvims
yra ne tik skirtingi, bet ir nevienodai pateikiami.

Pašarai ir spalva
Žūklės sėkmė priklauso ir nuo pašaro spalvos. Pavyzdžiui,

tamsus pašaras labai tinka kuojoms, kartais ir kitoms smulkes-
nėms žuvims gaudyti, nes jos iš prigimties, nenorėdamos būti
plėšrūnų taikiniu, vengia būti gerai matomos šviesiame fone.
Stambios žuvys, pavyzdžiui, karšiai, šio „komplekso" neturi,
todėl jas gaudant dažniausiai naudojami šviesūs pašarai. Ta-
čiau šių teiginių nereikėtų laikyti nesulaužoma taisykle. Yra
daugybė visokių išimčių, apie kurias dar kalbėsime. Pašarus
dažniau dažo sportininkai, bet tuo labiau turėtų domėtis ir ei-
liniai žvejai, nes pašarų spalvos reikšmė jau seniai įrodyta. An-
tai kuojos, lynai dažniausiai reaguoja į tamsius, beveik juodos
spalvos pašarus, tuo tarpu karšiai, šapalai, ūsoriai bei kai ku-
rios kitos žuvys nesibaido geltono ar net balto pašaro.

Prieš maišant su pašarais, dažai dažniausiai atskiedžiami
vandeniu, bet gali būti naudojami ir sausi. Štai keli praktiški,
bet neišsamūs patarimai tiems, kurie gaudys naudodami da-
žytus pašarus. Geltoni pašarai vilioja karšius, ypač šaltuoju me-
tų laiku, ir kitas stambias žuvis, bet dažnai naudojami ir aukš-
lėms bei smulkmei gaudyti. Balti pašarai naudojami rečiau. Jie
tinka stambioms žuvims, bet tinka ir aukšlėms bei smulkmei
gaudyti, ypač kai vanduo atvėsęs. Rudi pašarai naudojami daž-
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niausiai. Jie praktiškai tinka visoms žuvims įvairiomis sąlygo-
mis gaudyti. Raudoni pašarai naudojami dažnai. Jie labiau tin-
ka gaudyti skaidriame vandenyje, ypač šaltame. Juodi pašarai
beveik taip pat efektyvūs kaip ir rudi, bet mažiau veiksmingi
drumstame vandenyje. Oranžiniai pašarai naudojami visais
metų laikais visoms žuvims gaudyti.

Pašarai ir kvapai
Niekas tiksliai nežino, kodėl tas ar kitas kvapas vilioja žu-

vis, bet kvapų reikšmė yra nustatyta eksperimentuojant su įvai-
riomis medžiagomis. Patyrę žvejai žino, kad, pavyzdžiui, va-
nilės ar anyžių kvapui niekada neabejingos kuojos, o štai
karpininkai dažnai naudoja pašarus su žemuogių kvapu ir pan.
Dažnai kokia nors kvapi medžiaga tampa efektyvesnė, kai su-
maišoma su kita, pavyzdžiui, ta pati vanilė su kakavos milte-
liais - šis derinys labai vilioja visas karpines žuvis.

Pašarų parinkimas pagal maistines
savybes
Kvapų suviliotas žuvis reikia išlaikyti gaudymo vietoje,

bet svarbu ir neperšerti. Kai žuvys neaktyvios ir beveik nesi-
maitina, pašarų komponentai turi būti paprasti ir mažai mais-
tingi, pvz., malti duonos džiūvėsiai, sėlenos, kokoso miltai ir
pan., bet kartu turi ir laikyti prikaustę žuvų dėmesį - taigi
šeriama turi būti nuolatos. Kai žuvys maitinasi aktyviai, pa-
šarai turi būti iš maistingų komponentų, pvz., PV-1, malti bisk-
vitai, malti meduoliai ir pan. Jie turi nuolat vilioti žuvis, ta-
čiau gali kilti pavojus jas peršerti, todėl juos reikia tinkamai
dozuoti. Toks šėrimo principas tinka ir stovinčiame, ir tekan-
čiame vandenyje.
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Pašarai ir gylis
Gaudant vandens paviršiuje (ne giliau kaip 50-70 cm), pa-

šarai turi būti mažai lipnūs, sudaryti iš smulkių dalelių, kad
kuo ilgiau neskęstų. Vidutiniuose vandens sluoksniuose paša-
rų komponentai turi būti kiek stambesni. Gaudant prie dug-
no, pašarai turi būti dar sunkesni ir lipnesni, o jų dalelės dar
stambesnės.

Pašarų lipnumas
Pašarų lipnumas priklauso nuo suspaudimo laipsnio. Pa-

vyzdžiui, jei iš to paties gaudymui paruošto pašaro rutulys,
suspaustas stipriai rankomis, srovėje „plausis" vieną valandą,
tai vidutiniškai suspaustas - pusę valandos, o silpnai suspaus-

Gaudant vandens paviršiuje, pašaras išsisklaido vos nukritęs

Šiuolaikinė žūklė PAŠARAI IR MASALAI

Gaudant vidutiniuose vandens sluoksniuose, pašaras suyra nepasiekęs dugno

tas suirs per keletą minučių. Suprantama, šitaip lipnumą sure-
guliuoti ne visada galima. Lipnumas labiau priklauso nuo pa-
šaro komponentų. Lėčiau ar greičiau suyra pašariniai rutuliai,
priklauso ir nuo į juos dedamų balastinių medžiagų. Gaudant
stiprioje srovėje, kartais naudojamas specialiai paruoštas mo-
lis, tačiau tokiu atveju sunkiau nustatyti, kaip pašarinis rutu-
lys „plaunasi" tėkmėje. Nestiprioje srovėje tam labiau tiks PV-
1, kuris ne tik klijuoja pašarus, bet ir yra sudarytas iš maistingų
žuvis viliojančių medžiagų. Pašarus gerai klijuoja ir avižiniai
miltai. Gaudant didesniame gylyje (5-7 m), pašariniai rutuliai
turi būti labiau lipnūs ir sunkūs jau vien todėl, kad skęsdami
neišsisklaidytų didesniame dugno plote.
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Gaudant prie dugno, pašariniai rutuliai suyra tik nusileidę į dugną

Norint, kad pašaras greitai suirtų, jį galima maišyti su žvyru
ar smėliu. Italijos žvejai naudoja net specialią akmens skaldą.

Pašarai ir vanduo
Kaip jau minėjau, gaudant stovinčiame vandenyje, išsky-

rus retus atvejus, pašarai turi būti nelipnūs ir iš smulkesnių
komponentų. Gaudant srovėje, reikėtų laikytis šios taisyklės:
kuo silpnesnė srovė, tuo mažesnis pašarų lipnumas ir smul-
kesni jų komponentai. Ir atvirkščiai - kuo srovė stipresnė, tuo
lipnesni, iš stambesnių dalelių sudaryti pašarai.
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• Pašarai ir žuvų dydis
Ruošiant pašarus, reikia atsižvelgti ne tik į žuvies rūšį, gylį

gaudymo vietoje, bet ir į žuvies dydį. Netikslinga gerais ir so-
čiais pašarais maitinti smulkmę, ir atvirkščiai - nėra ko tikėtis
stambesnio laimikio naudojant nesočius pašarus. Mažiau lip-
nius, bet sotinančius pašarus patartina naudoti ten, kur daug
stambių žuvų. Paprastesnius, sutvirtintus tik PV-1 ar avižiniais
miltais, - ten, kur jos retos ir plačiai išsisklaidžiusios.

Saldūs, sūrūs...

Šaltuoju arba pereinamuoju metų laiku daugumos gėlavan-
denių žuvų organizmas jaučia druskų stygių, todėl druskų tu-
ri būti ir pašaruose. Dėl šios priežasties bene geriausias masa-
las gaudant aukšles anksti pavasarį yra sūdytų lašinių
gabaliukai. Juos iš po ledo mielai griebia ir stambios gilumų
kuojos, o upėje - įvairios joje gyvenančios žuvys.

Šiltuoju metų laiku beveik visos karpinės žuvys mėgsta sal-
džius pašarus.

Tiems žvejams, kurie norėtų išbandyti sūrius pašarus, pri-
minsiu, kad tokie yra Sensas firmos 3000 Canal, o saldžių paša-
rų pavyzdžiu galėtų būti 3000 Gardons. Druskų turi ir kitų ži-
nomų firmų pašarai, skirti žiemos žūklei. Pažįstami prancūzų
žvejai teigė, kad žiemos metu naudoja ir saldžius Aromix tipo
pašarų priedus, bet jų koncentracija pašaruose turi būti bent 5
kartus mažesnė negu vasarą. Suprantama, prancūzų žieminės
žūklės jokiu būdu negalima lyginti su mūsiške poledine. Apie
žūklę po ledu daugelis iš jų yra tik šį bei tą girdėję. Minėtieji
žvejai taip pat tvirtino, kad sūrius pašarus reikia naudoti ir vi-
durvasarį, kai žydi vanduo ir žuvims trūksta deguonies, tačiau
šio teiginio patvirtinti negaliu.
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Dar šis tas

Skirtingu metų laiku tai pačiai žuvų rūšiai reikalingi skir-
tingi pašarai. Štai kad ir karšis. Žiemos metu jis maitinasi ma-
žai, bet kartais neblogai kimba naudojant jau minėtąjį 3000 Ca-
nai su druskų priedais arba kuojinius pašarus. Šylant vandeniui,
geresnių rezultatų pasieksime minėtus pašarus sumaišę su 3000
Brėmes, o vandeniui sušilus, patartina naudoti jau tik 3000
Brėmes, sumaišytus su plikytomis saulėgrąžų ar kukurūzų iš-
spaudomis. Žinoma, įmanomi ir kitokie pašarų variantai, ta-
čiau Sensas firmos pašarus paminėjau todėl, kad juos dažnai
renkasi sportininkai.

Į papildomą šėrimą įvairios žuvys reaguoja skirtingai. Kaip
jau minėjau, gaudant stambias karpines žuvis yra naudojami
sotūs pašarai. Nemaža pašaro dalis sumetama prieš žūklės pra-
džią. Kai pagrindinę laimikio dalį sudaro stambios kuojos, pa-
pildomai šerti patartina tik tada, kai kibimas pastebimai susil-
pnėja. O štai karšiai mėgsta būti nuolat papildomai šeriami. Jie
mėgsta judantį pašarą. Tiesa, prieš porą dešimtmečių apie šių
žuvų šėrimą būčiau tvirtinęs priešingai, nors jas gaudau nuo
vaikystės. Papildomas ir nuolatinis šėrimas ypač būtinas ten,
kur sunku išlaikyti gaudymo vietoje masalą.

Vilioja ar atbaido
Visi esame girdėję, kad tabakas labai kenkia sveikatai, o jo

kvapas atbaido žuvis. Rūkymo žala seniai įrodyta, o dėl kva-
po poveikio žuvims galima kiek suabejoti. Štai trys neišgal-
voti faktai.

Mano bičiulis ir žinomas žvejys Kęstutis kartą pritrūko slie-
kų. Jų pavyko rasti žvejų paliktame stiklainyje, tačiau jame bu-
vo ir daugybė nuorūkų. Neturėdamas pasirinkimo, jis pamė-
gino gaudyti ir tokiais sliekais, o po to ilgai stebėjosi - žuvys
kibo puikiai.
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Labai daug, net per varžybas, ruko ir vienas žinomas mūsų
žūklės meistras. Jo rankos tikrai persmelktos stipraus tabako
kvapo, tačiau jis puikiai gaudo ir žiemą, ir vasarą.

Prieš keletą metų Vilniuje viešėjo pasaulio čempionas ir gar-
sios žūklės reikmenų firmos savininkas Roberto Trabucco. Per
susitikimą su žvejais vienas iš jų atkreipė dėmesį, kad svečias
labai daug rūko, ir pasidomėjo, ar tai ne atsiliepia žūklei. Išver-
čiau šią pastabą, ir kaip visada humoro nestokojantis italas pa-
porino: „Per vienas varžybas siaubingai nekibo. Tuomet užsi-
rūkiau, ir reikalai iš karto pasitaisė. Taip darau ir dabar, o tabako
kvapas tikrai žuvų nebaido".

Taigi gal tikrai tabako kvapas nebaido žuvų, o gal jas net
vilioja?



PAŠARŲ PARUOŠIMAS

• Reikmenys
Pašarams ruošti reikėtų turėti bent tris indus. Vieną - ko-

kius 4-5 kartus talpesnį už ruošiamų pašarų kiekį jiems maišy-
ti, kitą - paruoštiems pašarams persijoti, trečią - rankoms plauti,
nes, pvz., prieš varžybas vandenyje, kur gaudoma, rankas plauti
draudžiama. Be to, reikalingi trys metaliniai tinkleliai su skirtin-
go dydžio akutėmis pašarams persijoti, o tiksliau - pertrinti. Tin-
kliukai su mažiausiomis akutėmis naudojami persijoti pašarams,
skirtiems gaudyti vandens paviršiuje. Su stambesnėmis - paša-
rams, skirtiems gaudyti vidutiniuose vandens sluoksniuose, o
su stambiausiomis - pašarams, skirtiems gaudyti prie dugno ar-
ba srovėje. Kai kurie iš čia paminėtų ir toliau būsiančių nurody-
mų labiau tiks žvejams sportininkams. Kita vertus, šie bent ke-
liais žingsniais visada lenkia likusius žvejus.

Du maišymo būdai
Jei norime, kad pašaras imtų veikti greitai, jį reikia maišy-

ti su šaltu vandeniu. Šitaip darant pašaro dalelės nespėja grei-
tai išbrinkti. Jos toliau brinksta pašarą įmetus į vandenį. Ši-
taip padarytas pašarinis rutulys, įmetus į vandenį, ima greitai
irti ir iš karto vilioja žuvis. Toks „greitasis" pašaras ruošiamas
su vietos vandeniu ne anksčiau kaip likus valandai iki gau-
dymo pradžios.

Jei norime, kad pašarinis rutulys ilgiau išsilaikytų nesuiręs,
pašarą reikia maišyti su karštu vandeniu. Šitaip darant jis labai
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Pašaras, drėkintas šaltu vandeniu prieš valandą iki žūklės pradžios, veiks greitai.
Pašaras, drėkintas šaltu vandeniu prieš 4-5 valandas arba karštu vandeniu prieš
valandą, veiks lėtai

greitai išbrinksta, o kai kurios jo dalelės tiesiog išverda. Jame
atsiranda žuvims lengviau įsisavinamų baltymų. Pašaras lėčiau
veiks ir jį maišant su šaltu vandeniu, tačiau tai daryti reikia
prieš 4-5 valandas iki žūklės pradžios.

Abu pašarų maišymo būdai turi savų privalumų ir trūku-
mų. „Greitieji" pašarai pradeda iškart vilioti žuvis, bet tai trun-
ka ne taip ilgai, o lėčiau veikiantys ilgiau „plaunasi" srovėje ir
ilgiau traukia žuvų dėmesį, bet nepakankamai efektyvūs. Pa-
tyrę žvejai dažnai vienu metu naudoja abiejų rūšių pašarus.
Šitaip darant žuvys greitai susirenka ir ilgai laikosi gaudymo
vietoje. Su „greitaisiais" pašarais labiau tinka uodų trūklių ler-
vų priedai, o su lėčiau veikiančiais - musių lervos. Jeigu nori-
me, kad pašarai veiktų dar lėčiau, prieš formuojant rutulius,
reikėtų juos pabarstyti klijais, skirtais musių lervoms klijuoti.

Kaip jau minėjau, pašarinio rutulio irimo laikas priklauso
ir nuo jo suspaudimo laipsnio.
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Kai kurie priedai
Į vandenį, su kuriuo maišomas pašaras, gali būti įdedama

įvairių priedų, kurie pakeis jo skonį, spalvą, kvapą ar net struk-
tūrą. Kai kurie koncentruoti skysti pašarų priedai, pvz., Sensas
Aromix, suteikia pašarui ir skonį, ir kvapą. Dažomosios medžia-
gos dažniausiai suteikia tik spalvą.

Žvejai, gaudantys dumblėtame ir judančiame vandenyje,
pvz., kanaluose, kur vyksta laivyba, neapsieina be melasos. Šis
cukraus pramonės produktas naudojamas gana specifiškai: tirš-
ta rudos spalvos melasos masė skiedžiama su 1/4 vandens, o
po to maišoma su pašarais. Melasa ir skiedžia pašarus, ir nelei-
džia jiems nugrimzti į dugną. Pašarai su melasa efektyviai su-
traukia žuvis į gaudymo vietą, bet turi ir nemažą trūkumą: bū-
dama saldi bei maistinga, ji greitai žuvis pasotina. Šį pašarų
priedą seniai naudoju ir aš, tik kiek kitaip. Vienam litrui sausų
pašarų vandenyje ištirpinu tik apie 50-100 g melasos. To visai
pakanka pašaro skoniui pagerinti, o žuvys greitai nepasisoti-
na. Minėtas pašaras pasiteisina gaudant daugelį žuvų, bet ypač
tinka kuojoms gaudyti.

Pašarų drėkinimas
Subėrus sausus pašarus į erdvų indą, visus komponentus

prieš drėkinimą reikia kruopščiai permaišyti rankomis, net per-
trinti - sportininkai šiam procesui visada skiria daug dėmesio
ir laiko. Po to nedidelėmis porcijomis pilamas vanduo ir vėl
kruopščiai maišoma, kad visos dalelytės vienodai sugertų van-
denį ir išbrinktų. Tada pašarams leidžiama pastovėti. Po 10-15
minučių, atsargiai pilant vandenį, vėl viskas maišoma iš naujo.
Tai vadinamasis dvigubas maišymas.

Skysti pašarai, skirti žūklei vandens paviršiuje, gaminami iš
karto, o kitais atvejais reikia dvigubo ar net trigubo maišymo.

Apie konkrečius pašarų paruošimo būdus dar kalbėsime
vėliau.

Kaip pataisyti pašarus
Jei pašarus pagaminome pernelyg skystus, į juos reikia įberti

papildomai tokių pat sausų pašarų - jų atsargos visada reikia
pasilikti. Po to viską vėl permaišome rankomis. Pernelyg sau-
sus pašarus galima pataisyti įspaudžiant vandens iš sudrėkin-
tos kempinės arba panaudojant purkštuvą. Taip galima tiks-
liau dozuoti vandens kiekį. Jei pašarai buvo sumaišyti anksčiau
kaip prieš 4-5 valandas arba karštu vandeniu, juos atskiesti bus
sunkiau, o kartais ir visai neįmanoma.

Pašarų sijojimas
Pašarų sijojimas, o tiksliau - pertrynimas per metalinį tin-

klelį, yra baigiamoji, bet labai svarbi jų paruošimo dalis. Po šios
operacijos jie tampa vientisi, greičiau bei efektyviau veikia, pa-
togiau iš jų formuoti pašarinius rutulius. Persijoti patartina net
ir stambios struktūros pašarus, kuriais gaudoma gilesniuose
vandenyse ar srovėse. To daryti nereikia tik su skystais paša-
rais, skirtais gaudyti vandens paviršiuje netoli kranto.

Gyvūninės kilmės priedai
Žuvų dėmesį patraukia įprasti pašarai, bet, norint jas išlai-

kyti gaudymo vietoje, dažnai naudojami įvairūs gyvūninės kil-
mės priedai. Kai žuvys kimba silpnai, pašarus reikia gaminti
skystesnius, negu įprasta, o priedus naudoti smulkesnius. Prieš
dedant į pašarus, musių lervas 5-6 valandoms reikėtų suleisti į
kukurūzų malinius arba sausus pašarus, kad išsivalytų riebalai
ir apnašos. Kad lervos neišplauktų į paviršių, jas reikėtų palai-
kyti drėgnoje aplinkoje arba vandenyje. Dalį lervų galima su-
leisti į jau sudrėkintus ir paruoštus pašarus. Jos sugers pašarų
kvapus ir tiks kaip masalas. Ir pašarams, ir masalui puikiai tin-
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ka ir musių lervų lėliukės. 5 litrams pašarų pakaktų 0,51 gyvų
musių lervų ir truputį didesnis kiekis jų lėliukių. Dažnai siūlo-
mos ir kitokios proporcijos. Labai efektyvi ir greitai veikianti
pašarų dalis, jų variklis, yra uodų trūklių lervos. Jas, kaip ir
kitus gyvus priedus, į pašarus patartina dėti prieš pat užme-
tant. 7-81 sausų pašarų turėtų užtekti 1l uodų trūklių lervų. 1/4
šių lervų su pašarais reikėtų sumesti gaudymo pradžioje, o li-
kusias, priklausomai nuo aplinkybių, - lygiomis dalimis gau-
dymo metu. Tai irgi tik apytikrės rekomendacijos. Kartais var-
žybų metu žvejai šeria vien tik uodų trūklių ar musių lervomis.
Kiek gyvųjų pašarų priedų reikės žūklei bei kaip juos paskirs-
tyti gaudant, kiekvienas žvejys sprendžia atsižvelgdamas į ap-
linkybes. Reikalingas ir tam tikras patyrimas.

Kaip išlaikyti pašarus
Paruoštus pašarus karštomis dienomis reikia laikyti nešio-

jamajame šaldiklyje, o blogiausiu atveju - kibire, į kurį įstaty-
tas plastikinis butelis su ledu. Kibirą reikia uždengti drėgnu
rankšluosčiu ir pastatyti vėsioje vietoje.

GAUDYMAS ĮVAIRIOMIS
SĄLYGOMIS

Gaudymas vandens paviršiuje
Gaudant vandens paviršiuje, svarbu, kad pašaro dalelės

skęstų kuo lėčiau, todėl jos turėtų būti itin smulkios ir lengvos.
Naudojami natūralūs arba įvairūs dažyti pašarai. Apniukusią
dieną - tamsesni, o saulėtą - šviesesni. Pašarai dažomi naudo-
jant skysčius arba miltelius, kuriuos galima skiesti vandeniu
arba suberti į sausus pašarus. Kai kurie žūklės specialistai ma-
no, kad pašaruose, skirtuose gaudyti vandens paviršiuje, nau-
dotini ne skysti dažikliai, o būtent milteliai, kurie mažiau su-
lipdo pašarų daleles.

Kai gaudoma greitai ir netoli kranto, pvz., greitojo gaudy-
mo varžybose, kur fiksuojamas tik žuvų skaičius, pašarai ga-
minami kaip tiršta sriuba. Tokių pašarų debesėlis yra labai ryš-
kus ir neskęsdamas laikosi vandens paviršiuje. Taip gaudant
būtinas kibiras su vandeniu rankoms nusiplauti, kitu atveju
pašarai mėtomi paprastu šaukštu. Vis dėlto dažniausiai nau-
dojami vadinamieji lengvai sudrėkinti pašarai. Jie padaromi
pirštais suspaudus graikinio riešuto dydžio gabaliukus. Šie, vos
nukritę į vandenį, turi iškart pasiskleisti. Tokį pašarą galima
toliau bei tiksliau numesti, be to, jis tinka gaudant vandens
paviršiuje beveik visas žuvis.

Ruošiant skystus pašarus, visi komponentai supilami į pla-
tų indą ir gerai išmaišomi su vandeniu. Ruošiant lengvai su-
drėkintus pašarus, reikalingas dvigubas maišymas: iš pradžių
gerai permaišomi visi sausi komponentai, o po to maišoma po
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truputį įpilant vandens. Po trumpos pertraukos maišymas kar-
tojamas vėl po truputį pilant vandenį.

Pašarai greitai džiūsta, ypač saulėtą dieną, todėl juos reikia
nuolat drėkinti ir permaišyti.

Pateiksiu keletą praktiškų receptų su Sensas firmos paša-
rais, naudojamais gaudant vandens paviršiuje.

Aukšlėms:
80% 3000 Ablettes + 20% Rėcord 515 + kvapiosios me-
džiagos.

Raudėms:
50% 3000 Ėtang + 50% 3000 Surface + kvapiosios me-
džiagos (pvz., Frutix) + dažai (jei reikia).

Greitajam gaudymui:
70% Record 515 + 30% 3000 Ablettes + kvapiosios me-
džiagos. Išmaišytas pašaras yra tirštos sriubos pavidalo.

Gaudymas stovinčiame vandenyje
Gaudant ežeruose ir kituose vandens telkiniuose, kur nėra

srovės, ypač reikia atkreipti dėmesį, koks yra dugnas. Gaudy-
mo vietoje jis gali būti kietas, dumblėtas, priaugęs žolių, ly-
gus arba su nuolydžiais ir pan. Tik kruopščiai ištyrinėję dug-
ną galėsime parinkti tinkamiausius pašarus. Jų spalva neturėtų
labai skirtis nuo dugno spalvos. Kur dugnas tamsus, nereikė-
tų naudoti geltonos arba baltos spalvos pašarų, o ten, kur švie-
sus, pvz., smėlio arba žvyro karjeruose, reikėtų vengti tamsių
pašarų.

Žūklei stovinčiame vandenyje būdinga tai, kad maišomi
įvairios paskirties pašarai. Jų pagrindą sudaro pašarai, skirti ta-
me vandens telkinyje vyraujančiai žuvų rūšiai. Siekiant pagauti
stambesnių žuvų, pašaruose turėtų būti nemaža dalis stam-
besnių komponentų. Sudėtines pašarų dalis reikia parinkti ap-
galvotai, atsižvelgiant į žūklės sąlygas ir aplinkybes, apie ku-

rias jau buvau užsiminęs. Šiai žūklei labiausiai tiks dvigubas
pašarų maišymas. Po pirmojo sumaišymo pašarai turi būti kiek
skystesni. Skystesni pašarai gaminami ir ruošiantis juos maišy-
ti su balastine medžiaga, pvz., kurmiarausio žeme, kuri taip
pat sugeria nemažai vandens. Priešingu atveju pašarai gali su-
lipti ir juos sunku bus pataisyti net pertrinant per tinklelį.

Štai keletas praktiškų pašarų receptų:
Įvairioms žuvims:

40% 3000 Ėtang + 30% 3000 Gardons + 30% kurmiarau-
sio žemės + kvapiosios medžiagos.

Stambioms žuvims:
40% 3000 Ėtang + 30% 3000 Fond + 15% maltų meduolių
+ 15% kurmiarausio žemės + kvapiosios medžiagos.

Gaudant vidutiniuose vandens sluoksniuose:
35% 3000 Ėtang + 35% 3000 Rappel Ėtang + 30% balasti-
nių medžiagų + kvapiosios medžiagos.

Stambioms žuvims gilumoje:
30% 3000 Fond + 20% 3000 Brėmes + 20% 3000 Carpes +
10% maltų meduolių + 20% balastinių medžiagų + kva-
piosios medžiagos.

Lynams ir kitoms karpinėms žuvims:
60% 3000 Tanches + 25% 3000 Carpes + 10% maltų sausai-
nių + 5% balastinių medžiagų + kvapiosios medžiagos.

Gaudymas srovėje
Gaudymas mažuose, ramiuose upeliuose, kurių plotis ne-

viršija kelių ar keliolikos metrų, ir didžiosiose upėse labai ski-
riasi. Skiriasi ne tik gaudymo būdai, bet ir sunaudojamų pa-
šarų kiekis. Žvejojant mažuose upeliuose, vienai žūklei gali
užtekti 1-3 kg pašarų, tuo tarpu gaudant dideliame gylyje ir
stiprioje srovėje, gali prireikti keliolikos ar net daugiau kilog-
ramų.
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Masalo pateikimas gaudant srovėje:
a) stabdant („blokuojant");
b) leidžiant pasroviui ir kiek prilaikant.
Priekyje masalas, už jo svareliai, o paskui plūdė

Gaudant srovėje, pašarai turi būti sunkesni ir iš stambes-
nių komponentų. Didelę jų dalį, kartais net iki 50 proc, gali
sudaryti balastinės medžiagos: žemė, smėlis, molis, žvyras ir
pan. Dalis pašarinių rutulių, kad patrauktų žuvų dėmesį, turi
pradėti skaidytis greitai. Aromatinių priedų pasirinkimas gau-
dant srovėje gana didelis. Šiltuoju metų laiku labiau pasiteisi-
na stipriai kvepiantys ir saldūs, pvz., Aromix tipo, viliokliai.

Žuvys, ypač jausdamos konkurenciją, yra nepalyginamai
drąsesnės ir aktyvesnės srovėje, negu stovinčiame vandenyje,
tačiau pašarus joms vis tiek reikia ruošti kruopščiai. Kad paša-
rinis rutulys ilgiau „plautųsi" srovėje, kartais reikia, kad paša-
rai būtų net trigubo maišymo, t. y., kad maišymo ir drėkinimo
metu jiems būtų leista du kartus „pailsėti". Kaip ir visais atve-
jais, pašarai prieš maišant su balastine medžiaga turi būti skys-
tesni. Gaudant srovėje, žūklės sėkmė labai priklauso nuo tin-
kamo masalo pateikimo. Reikia leisti plūdei judėti pasroviui,
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ilgiau ar trumpiau ją sulaikyti arba net visiškai sustabdyti. At-
rodytų, kad žuvį labiausiai turėtų dominti natūraliai srovės ne-
šamas masalas, bet taip nėra. Srovė prie dugno visada yra lė-
tesnė negu vandens paviršiuje. Kuo greitesnė tėkmė, tuo
didesnis šis skirtumas. Jei plūdės traukiamas masalas judės per-
nelyg greitai, vargu ar jį vysis stambios kuojos ar karšiai, nors
ir susirinkę gaudymo zonoje. Stambios žuvys nemėgsta greitai
judančių masalų.

Kita taisyklė, galiojanti bet kuriam gaudymui plūdine meš-
kere: priekyje turi eiti masalas, o už jo - svareliai ir paskui plūdė.

Dažniausiai gaudoma masalą leidžiant pasroviui ir lengvai
pristabdant. Tai nėra paprasta - reikalingas nuolatinis žvejo dė-
mesys ir koncentracija. Valas tarp koto viršūnės ir plūdės turi
būti kuo trumpesnis ir visą laiką lengvai įtemptas. Naudokite
kuo lengvesnę įrangą. Dažniausiai gaudoma plūdėmis, kurios
išlaiko 0,3-2 g, o svareliai paprastai išdėstomi mažėjančia ir re-
tėjančia tvarka kabliuko link. Pats mažiausias užspaudžiamas
virš maždaug 30 cm ilgio pavadėlio. Vienas ar du mažyčiai sva-
reliai kartais užspaudžiami truputį žemiau plūdės, virš pagrin-
dinių svarelių - tokiu atveju meškerė srovėje taps stabilesnė.

Gaudant virs dugno, naudojama lengvesnė įranga. Gaudant ant dugno - sunkesnė
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Gaudoma tik šiek tiek pristabdant ir ribojant plūdės plaukimo
greitį. Gaudant kuojas, patartina leisti masalui nuplaukti ir kiek
toliau už šėrimo zonos. Dažnai užkimba paskutinį kartą prilai-
kant, jau keliant meškerę. Beje, gaudymas leidžiant ir pristab-
dant pasiteisina įvairiomis sąlygomis, bet ypač sezono pradžio-
je. Kartais tai vienintelis būdas suvilioti vangiai kimbančias
žuvis. Norint atkreipti stambių žuvų, ypač karšių, dėmesį, ma-
salą galima visai sustabdyti. Taip dažnai gaudoma didesnėse
upėse, pvz., Nemune. Šiuo atveju reikėtų naudoti didesnes,
net 10 g ar daugiau išlaikančias plūdes ir atitinkamą meškerės
įrangą. Per pasaulio čempionatą Senos upėje anglų žvejai gau-
dė net 48 g svorį išlaikančiomis plūdėmis. Stabdant įrangą, la-
biausiai tiks plokščios, diskinės plūdės. Jos dažniausiai naudo-
jamos gaudant sudurtinėmis meškerėmis.

Svarelių išdėstymo sistema gaudant srovėje labai įvairi. Pa-
tyrę žvejai siūlo gaudyti užspaudžiamųjų svarelių kombinaci-
jomis, nes „slyvelės" labiau stringa, kai dugne yra akmenų ar
kitų kliuvinių. Jei dugnas švarus, pagrindiniai svareliai nulei-
džiami truputį žemiau, jei su kliuviniais - labiau išskaidomi.

Gaudant srovėje, pradžioje šeriant sunkūs pašariniai rutuliai sumetami ties koto
viršūnėle. Šeriant -papildomai, lengvesni (mažesni) rutuliai gali būti metami kiek
aukščiau (0,5 m) prieš srovę
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Mažiausias svarelis virš pavadėlio mazgo privalo būti ant dug-
no arba truputį nuo jo pakilęs. Kartais svareliai arba visa jų
virtinė tvirtinami ant atskiro 6-12 cm ilgio pavadėlio, kuris gali
būti silpnesnis už pagrindinį valą. Pavadėlio ilgis turi būti apie
40 cm, o kartais ir ilgesnis. Priminsiu, jog gaudant varžybose
svarbu, kad plūdė išlaikytų svarelius. Jei ji skęs, tai jau bus pu-
siau dugninė meškerė.

Gaudymas kanaluose
Užsienio šalių žvejybos literatūroje, kai kalbama apie žūk-

lės sąlygas ir pašarus, visada išskiriamas ir gaudymas kanaluo-
se. Si žūklė turi savo specifiką, nulemtą nepastovios ir nuolat
besikeičiančios srovės, kintančio vandens lygio, laivybos ir ki-
tų sąlygų. Kuriami ir kanalams skirti pašarai.

Lietuvoje vienintelis tikras laivybai skirtas Vilhelmo kana-
las netoli Klaipėdos, jungiantis Miniją su Kuršių mariomis, da-
bar jau visai apleistas. Jis yra gana žuvingas ir tiktų net žūklės
varžyboms, bet bėda, kad yra nuošalioje vietoje. Elektrėnų šil-
tasis kanalas, kur nuolat vyksta varžybos, yra kiek kitoks, bet
labai įdomus žvejui. Kanalų sąlygoms galėtų prilygti ir Nemu-
no žemupio užliejamų lankų polderiai. Juose dažnai kinta van-
dens lygis ir galima sėkmingai žuvauti. Įdomūs Lietuvoje ir
patvenktų upelių ruožai.

Pastebėta, kad kanaluose žuvys yra visko mačiusios, kimba
gana nevienodai, todėl įrankius ir pašarus reikia ruošti ypač
kruopščiai. Jei žuvų kanale nedaug, pašarai parenkami men-
kesnės maistinės vertės, negu gaudant stovinčiame vandenyje
ar upėje. Beveik visada kaip vienas iš pašarų komponentų siū-
lomi kopros milteliai, gaunami perdirbant kokoso riešutus. Jie
vilioja žuvis, bet jų nesotina. Kitas dažnai naudojamas pašarų
komponentas yra balandžių mėšlas, padedantis išlaikyti žuvis,
ypač kuojas, gaudymo vietoje. Jis naudojamas dviem būdais.
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Vienu atveju sausi tokio mėšlo milteliai maišomi su kitais paša-
rų komponentais, jie juos skaido ir priverčia veikti greitai. Kitu
atveju šviežias balandžių mėšlas atskiedžiamas vandeniu ir su-
maišomas su pašarais, jis juos sucementuoja. Tokie pašarai vei-
kia lėtai. Balandžių mėšlas pašaruose retai viršija 15 proc. Kai
kurie žvejai tvirtina, kad balandžių mėšlas tinka tik kuojoms
gaudyti, tačiau prancūzų rinktinės nariai jį naudoja gaudyda-
mi ir kitas žuvis, pvz., karšius. Svarbiausia ką jie pabrėžia, kad
šis komponentas labiausiai tinka gaudant dideliuose ir gana
užterštuose vandenyse.

Jeigu kanalo dugnas dumblėtas ir nenorime, kad jame nu-
grimztų pašarai, dugną pravartu padengti žemės sluoksniu,
sumaišytu su melasa. Ant jo vėliau metami pašarai.

Kanaluose dažniausiai gaudomos kuojos, todėl pašarai tu-
rėtų būti tamsios spalvos.

Gaudant kanale, pašarai ruošiami taip: visi komponentai
supilami į platų indą, permaišomi, po to drėkinami. Per pirmą-
jį drėkinimą pridedama vandenyje ištirpdyto balandžių mėš-
lo. Pastovėję 10-15 minučių, pašarai pertrinami, po to vėl drė-
kinami. Per antrąjį drėkinimą, jei reikia, pridedama sauso
balandžių mėšlo ir balastinių medžiagų, pvz., kurmiarausio že-
mės, bei dažiklių.

DAR SIS TAS APIE PAŠARUS,
MASALUS, ŠĖRIMĄ BEI KITAS

SVARBIAS SMULKMENAS

Kada kokie pašarai geriausi
Pašarai maišomi su augalinės ar gyvūninės kilmės priedais,

tačiau kartais apsieinama ir be jų. Būna, kad žuvis vilioja tik
grynieji pašarai. Gaudant vandens paviršiuje, gyvūninės kil-
mės priedai dažniausiai išvis nenaudojami. Šiuo atveju pakan-
ka sužadinti žuvų smalsumą, skonio bei kvapo pojūčius, todėl
efektyviai veikia saldūs ir kvapūs, debesį skleidžiantys paša-
rai. Gaudant srovėje atsargias ir stambias žuvis, dažniausiai nau-
dojami tik grynieji augalinės ar gyvūninės kilmės pašarai. Kai
srovėje gaudomos žuvys aktyvios, pakanka gyvūninės kilmės
pašarų, pvz., kapotų sliekų, sumaišytų su balastine medžiaga.
Šitaip šeriama ir gaudant stambias kuojas bei karšius šaltame
vandenyje - tada nebūna pavojaus, kad žuvys bus peršertos.
Gaudant šaltoje srovėje, pašariniai rutuliai turi būti gana lip-
nūs, o vanduo, su kuriuo maišoma žemė, gali būti kiek pasū-
dytas.

Minėtasis šėrimo būdas, kai grynieji pašarai maišomi vien
su balastinėmis medžiagomis, netinka gaudant karpius, nes jie
labiau reiklūs pašarų sudėčiai.
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Šėrimas grynaisiais pašarais
Grynaisiais augalinės ir gyvūninės kilmės pašarais šeriama

ir stovinčiame, ir tekančiame vandenyje. Srovėje tai daroma
reguliariai ir nuolatos. Gaudant įprasti pašarai mėtomi labiau
koncentruotai gaudymo zonoje, o grynieji pašarai dažnai iš-
mėtomi plačiau. Jei kibimas susilpnėja, tai ne visada reiškia,
kad žuvys pasitraukė iš gaudymo vietos. Norint, kad jos taptų
aktyvesnės, kartais užtenka papildomai įmesti vieną įprasto pa-
šaro rutulį. Nuolatos, reguliariai metant grynuosius pašarus,
žuvys (ypač smulkesnės) dažnai pakyla nuo dugno. Šiuo atve-
ju pakėlus svarelius ir masalą, žūklės rezultatai dažniausiai pa-
gerėja.

Klasikiniu būdu paprastai šeriama taip: iš pradžių sumeta-
mi pašariniai rutuliai, o paskui nuolat mėtomos grynųjų auga-
linės ar gyvūninės kilmės pašarų porcijos.

Gaudant kai kurias žuvis, pvz., ūsorius, šapalus, kartais la-
biau pasiteisina šėrimas grynaisiais pašarais, o ne tokiais, kurių
pagrindas smulkūs komponentai.

Kam tinka lervų lėliukės
Per ilgai ar netinkamai laikomos musių lervos virsta lėliu-

kėmis. Nepatyrę žvejai jas dažnai išmeta, o to daryti nereikėtų.
Musių lėliukes, ypač šviesesnes, užvertas ant kabliuko, mielai
griebia įvairios žuvys. Be to, jos puikiai tinka pašarams. Kad,
sumaišius su pašarais, neiškiltų į vandens paviršių, jas galima
sutraiškyti.

Pašaro ir masalo spalva
Kartais ginčijamasi, ar pašaro ir masalo spalva turi skirtis,

ar turi būti vienoda. Į šį klausimą nėra taip paprasta atsakyti.

Žinoma daug pavyzdžių, kai žuvis labiau vilioja masalas, kon-
trastuojantis su aplinka. Tačiau būna ir visai priešingai. Jei ma-
salą visada reiktų parinkti pagal pašaro spalvą, tai praktiškai
padaryti būtų tikrai nelengva, pavyzdžiui, žuvis pašėrus juo-
dai dažytais pašarais. Kita vertus, žuvys gilumoje mato tik at-
spalvius, tad joms vienodai gali atrodyti ir raudonai, ir žaliai ar
dar kitaip dažyti masalai.

Dėl dažytų pašarų
Gaudant stambesnes žuvis srovėje, naudojami stambesnės

struktūros natūralūs pašarai, beveik nepaliekantys matomo
pėdsako srovėje. Visgi dažnai pasiteisina pašarų dažymas. Štai
kukurūzų ar saulėgrąžų išspaudos pačios palieka pėdsakus, bet
kitais atvejais naudojami specialūs dažikliai, pvz., Tracix milte-
liai, kurie būna įvairiausių spalvų. Oranžiniai skirti įvairių stam-
bių žuvų gaudymui šiltuoju metų laiku. Geltoni skirti stam-
bioms žuvims, esančioms prie dugno. Rudi - kuojoms, balti -
karšiams, o juodi - žiemos ir pavasarinei žūklei.

Skaitydamas naujausią įvairių užsienio šalių žvejybos lite-
ratūrą, randu nemažai prieštaravimų, kokios spalvos turėtų būti
pašarai. Visgi autorių nenorėčiau kaltinti fantazijos pertekliu-
mi ar neatsakingumu. Matyt, tam tikrais atvejais gaudant tas
pačias žuvis galima naudoti skirtingų spalvų pašarus.

Musių lervų klijavimas
Musių lervos dažniausiai klijuojamos, kai ruošiamės gau-

dyti toliau nuo kranto esančias stambias žuvis. Kad jas užmes-
tume, reikia suklijuoti specialiais milteliais, pvz., Sensas, Stick,
Colmic, Arabic, Horlicks ar kokiais nors kitais. Tai daroma taip: iš
pradžių lervos persijojamos, kad neliktų šiukšlių, negyvų ler-
vų ar kitų priemaišų. Po to jos supilamos į plokščiadugnį indą
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ir sudrėkinamos purkštuvu. Vėliau apibarstomos klijais, gerai
permaišomos ir paliekamos dešimčiai minučių. Kartais daro-
ma atvirkščiai: sausos lervos apibarstomos klijais, o po to api-
purškiamos. Jei reikia, klijais gali būti apibarstomi ir pašarai
prieš formuojant iš jų rutulius. Klijų būna įdėta pakankamai,
jei suformuotas rutulys nebelimpa prie rankų. Kad neliptų, ran-
kas galima ištrinti ir kukurūzų miltais. Suformuoti didesni ir
mažesni lervų rutuliai šaudomi iš timpos.

Pasaulio čempionato Portugalijoje metu kai kurie žvejai mu-
sių lervas klijavo tiesiog su žvyru, kuris buvo naudojamas kaip
balastas.

Kada šerti papildomai
Gaudant kuojas, papildomai reikia šerti, kai po pradinio

intensyvaus šėrimo kibimas pastebimai susilpnėja. Gaudant
karšius, šerti reikia nuolat. Žuvys gali laikytis gaudymo vieto-
je, bet dėl įvairių priežasčių gali būti neaktyvios. Kartais užten-
ka vieno papildomo pašarinio rutulio, kad būtų sužadintas jų
apetitas ir konkurencijos jausmas.

Jei dugnas dumblėtas
Jei dugnas dumblėtas arba padengtas žolių sluoksniu, pa-

šarus reikia tik lengvai sudrėkinti arba priešingai - pagaminti
labai skystus. Labiau siūlyčiau antrąjį variantą: skysti pašarai
skęsdami sklaidysis ir nusės ant žolių ar dumblo, bet nenu-
grims. Naudojant labai sausus pašarus, dalis jų gali „pakibti"
aukštesniuose vandens sluoksniuose ir išsklaidyti žuvis.
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Apie balasto naudojimą
Balastinės medžiagos naudojamos daugeliu atvejų. Jos nė-

ra nei kvapios, nei maistingos, bet suteikia svorio, skaido arba
priešingai - klijuoja pašarus, keičia jų spalvą, o srovėje sudaro
matomą šleifą ir taip patraukia žuvų dėmesį. Antai kurmiarau-
sio žemė būna šviesesnė arba tamsesnė, visada gerai išpuren-
ta, todėl neturi stambių priemaišų. Ji nesuklijuoja pašarų, to-
dėl tinka gaudant stovinčiame vandenyje prie dugno arba lėtoje
srovėje. Maišyta su melasa, ji tinka dugnui padengti gaudymo
vietoje.

Net gaudydamas aukšles dažnai pašarus maišau su smėliu
arba smulkiu žvyru. Šitaip sumaišius juos galima toliau ir tiks-
liau užmesti. Vandens paviršiuje lieka pašarų debesėlis, o skęs-
tantis smėlis atkreipia žuvų dėmesį, ir jos tampa aktyvesnės.

Pavasarėjant
Kai pradeda šilti vanduo, žuvys, pvz., karpiai, ima daugiau

judėti, aktyviau ieškoti maisto. Vakarais ir naktimis jos pasiro-
do prie pat kranto, o šviesiu paros metu laikosi gilesnėse vieto-
se. Jei karpius nuolat gaudote toje pačioje vietoje, juos reikėtų
šerti bent 7-8 kartus per parą, be to, užmesti vienodą pašarų
kiekį. Pastebėta, kad pavasarį kukurūzai, riešutai ar įvairūs grū-
dai yra geresnis masalas negu baltymininiai kukuliai. Pavasarį
pašarai turi būti mažiau maistingi, kad žuvys per greitai nepa-
sisotintų ir nepasitrauktų iš gaudymo vietos.

Musių lervos iš kiaušinių
Musių lervos skiriasi ne tik dydžiu. Augintos mėsoje būna

sunkesnės, augintos žuvyje - lengvesnės. Pastebėta, kad ilgą laiką
laikytos šaldytuve musių lervos nebe taip gerai vilioja žuvis, ypač
kai šios būna sočios ir išrankios. Taip pat pastebėta, kad pačios
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patraukliausios žuvims būna lervos, išaugintos kiaušinyje. Tad
varžyboms ar šiaip žūklei visada galima turėti papildomo „slap-
to" masalo. Yra du tokių lervų išauginimo būdai:

1. Pramuškite kiaušinio lukšte maždaug 1 cm dydžio skylę
ir pašalinkite beveik visą baltymą. Po to kiaušinį iki pusės pa-
slėpkite kukurūzų miltuose ir palikite tamsioje vietoje. Po 5-8
dienų, priklausomai nuo oro temperatūros, kiaušinyje knibž-
dės musių lervos.

2. Supjaustykite bet kokią žalią mėsą mažiukais gabaliukais
ir palikite tamsioje vietoje taip, kad ją surastų musės. Kai ant
mėsos jau bus pakankamai musių kiaušinėlių, sudėkite mėsos
gabaliukus į kiaušinį, paruoštą kaip pirmuoju atveju. Jei kiau-
šinyje atsiras per daug skysčių, įberkite pusę šaukštelio kuku-
rūzų miltų.

Kaip prisirinkti sliekų
Į drėgną žemę įsmeikite šakes arba pagalį. Stipriai pajudin-

kite kotą ar patį pagalį pirmyn ir atgal, ir patys aktyviausi slie-
kai išlįs į paviršių. Naktinių sliekų prisirinksite naudodami ki-
šeninį prožektorių su neryškia Šviesa.

Kiek lervų dėti į pašarus
Bendros taisyklės nėra. Kiek jų dėti, sprendžia pats žvejys,

atsižvelgdamas į žuvų gausumą bei apetitą. Kai žuvys kimba
silpnai, naudojame mažiau maistingus pašarus, tada reikia ir
mažiau uodų trūklių ar musių lervų. Pavyzdžiui, penkiems lit-
rams jau sumaišytų pašarų silpnai kimbant turėtų pakakti 150-
200 g uodų trūklių lervų, tuo tarpu vidutiniškai kimbant jų
reiktų 250-300 g, o kai žuvų daug ir jos alkanos - 400-500 g.
Gaudant nepalankiomis oro sąlygomis ir dar nežinomoje vie-
toje, visada galėsite papildomai pridėti ir vėliau.
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Philipe'as Capulade'as apie kanapes
Philipe'as Capulade'as, pasaulio čempionas, apie kanapes

yra sakęs:
„Retai kada mano pašarai būna be kanapių. Jas sutrinu mai-

šytuvu žūklės išvakarėse. 0,5 litro maltų kanapių sumaišau su
tokiu pat kiekiu nemaltų. Visa tai užpilu karštu vandeniu, kad
per naktį išbrinktų. Jei tikiuosi sugauti karšių, prieš užpilda-
mas vandeniu kanapes sumaišau su kukurūzų išspaudomis.
Nupiltas nuo kanapių vanduo puikiai tinka pašarų maišymui.
Jei kanapių per daug, likusią dalį galima užšaldyti ir palikti ki-
tai žūklei".

Praktiški patarimai, kaip šerti
1. Jei vanduo stovintis, negilu, vyrauja kuojos, venkite švie-

sių, debesį skleidžiančių pašarų. Pašarai turi būti ne per daug
maistingi, o pašariniai rutuliai - ne per daug suspausti. Pra-
džiai sumetama 6-10 rutulių, o papildomai šeriama, kai nebe-
kimba.

2. Jei vanduo gilus stovintis, kimba kuojos ir karšiai, paša-
rai turi būti geresnės kokybės, iš stambesnių dalelių, labiau su-
spausti. Šeriama kaip ir pirmuoju atveju: sumetama 8-10 pa-
šarinių rutulių. Pašaruose gali būti balastinių medžiagų -
kurmiarausio žemės, smėlio ar žvyro. Jei dugnas turi nuolydį
ir yra gilėjantis, rutuliai sumetami arčiau. Atminkite, kad žu-
vys gali maitintis ir aukščiau dugno.

3. Gaudant kanaluose, jei daug dumblo, dugną kartais pra-
vartu padengti žemės sluoksniu, sumaišytu su melasa, kuri vi-
lioja žuvis. Dažniau pasiteisina ne gausus pradinis šėrimas, bet
pastovus pašarinių rutulių su gyvaisiais priedais mėtymas. Kar-
tais geriau šerti tik grynaisiais pašarais.
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4. Gaudant lėtoje srovėje, pradžioje dažniausiai sumetama
apie 10 vidutiniškai suspaustų pašarinių rutulių. Kai kuojos
kimba silpnai, reguliariai, bet ne dažnai šeriama papildomai.
Užėjus karšiams, pašarai mėtomi dažnai ir nuolat. Jei gaudo-
mos aukšlės, šerti reikia nuolat. Apsiribojama pašarais, skirtais
gaudyti vandens paviršiuje.

5. Gaudant stiprioje srovėje, pašarai naudojami maistingi,
lipnūs ir sunkūs. Sumetama apie 10 stambesnių pašarinių ru-
tulių. Gaudant kuojas, apsiribojama pradiniu šėrimu. Gaudant
karšius, pašariniai rutuliai sumetami gaudymo pradžioje, bet
vėliau dar nuolat mėtomi sunkūs rutuliai su gyvaisiais pašarų
priedais. Karšius srovėje kartais vilioja ne tik aplink judantys
šviesios spalvos pašarai, bet ir krentančių į vandenį pašarų su-
keliamas triukšmas.

Retesni augalinės ir gyvūninės kilmės
masalai
Ąžuolo gilės. Kieta luobelė lengvai nusiima ją įpjovus ir pa-

laikius 3-4 min. verdančiame vandenyje. Tada 20-30 minu-
čių virinamos įbėrus vanilės miltelių. Tinka gaudant karpius
ir lynus.

Burokėliai. Virti pjaustomi reikiamo dydžio kubeliais. Košė
tinka maišyti su pašarais, o likęs vanduo pašarams dažyti. Tin-
ka gaudant taikiąsias žuvis.

Kanapės. Mirkomos parą ir verdamos 15-20 min. arba
užplikomos termose. Tinka gaudant taikiąsias žuvis, ypač
kuojas.

Kopra. Tai susmulkintas kokoso riešuto branduolys. Tinka
gaudant visas taikiąsias žuvis.

Kramtomoji guma. Įvairių egzotiškų vaisių skonio, su cukru-
mi ar be jo. Tinka gaudant kuojas, raudes, o kartais ir karšius,
karpius bei lynus dugnine meškere.
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Kukurūzai. Mirkomi 36 val, po to verdami. Tinka gaudant
stambias kuojas, karšius, karpius, lynus.

Pupos. Verdamos 30-40 min. Tinka gaudant stambius lynus
ir karpius dugnine meškere.

Pupelės. Mirkomos per naktį, po to užplikomos termose. Tin-
ka gaudant lynus ir karpius dugnine meškere.

Ryžiai. Pasūdytame vandenyje verdami iki 15 minučių, pa-
laikomi po šaltu tekančiu vandeniu ir apdžiovinami. Tinka gau-
dant aukšles, kuojas, raudes.

Saulėgrąžos. Išgliaudytos sėklos mirkomos 24 val., apverda-
mos arba užplikomos. Tinka gaudant įvairias taikiąsias žuvis.

Žolė. Švelnūs žalios spalvos pluoštai randami negiliuose sau-
lės apšviestuose vandenyse. Ant kabliuko kabinama natūrali
arba su kvapiaisiais priedais (dažnai su anyžiais). Tinka gau-
dant kuojas ir ūsorius.

Šermukšnio uogos. Džiovintos uogos kelioms minutėms pa-
merkiamos į vandenį. Tinka gaudant šapalus vėlų rudenį, re-
čiau kuojas.

Buožgalviai. Tinka gaudant šapalus šylant vandeniui.
Dreisenos. Kabinamos už raumens. Tinka gaudant karšius,

karpius, ungurius.
Geldutės. Kabinamos už tvirtosios dalies. Tinka gaudant įvai-

rias plėšriąsias ir taikiąsias žuvis dugninėmis meškerėmis.
Grybų šliužai. Tinka gaudant šapalus, ungurius.
Kraujas (paukščių ir galvijų). Lėčiau krešės sumaišius su mu-

sių lervomis ar pašarais. Jo sluoksnį galima suspausti tarp len-
telių, atšaldyti, o vėliau pjaustyti. Tinka gaudant šapalus atša-
lus vandeniui.

Krevetės. Šviežios, šaldytos, konservuotos. Tinka gaudant
stambius karpius, plekšnes, žiobrius.

Lašiniai. Švieži, rūkyti, pasūdyti. Pjaustomi reikiamo dydžio
gabaliukais. Tinka gaudant strepečius, šapalus, ungurius, ša-
mus. Puikus masalas gaudant aukšles šaltame vandenyje.
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Laumžirgiai. Trapus, bet puikus masalas gaudant strepečius
ir šapalus, leidžiant vandens paviršiumi. Gaudomi tinkleliu.

Paukščių vidaus organai (kepenys, plaučiai, žarnos). Kartais
verdami. Tinka gaudant šapalus, ungurius, šamus, vėgėles.

Dėlės. Tinka gaudant ešerius, starkius, ungurius, lynus.
Vandens sraigės. Tinka gaudant kuojas, karšius, karpius,

lynus.
Vėžių kakleliai Švieži arba virti, pjaustomi arba ne. Kartais

prie kabliuko tvirtinami siūlais. Tinka gaudant žiobrius ir kitas
žuvis.

Kai kurių augalinės ir gyvūninės kilmės
masalų pateikimas
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Pašarų įvairovė
Šiame knygos skyriuje pateiksiu geriausius 2001 m. Pran-

cūzijos rinktinės narių, žinomų žūklės ekspertų ir daugelio kny-
gų apie žūklę autorių, Patricko Guillotte'o ir Jeano Desquė pa-
šarų receptus.
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Pašaras gaudant prie dugno. Sunkus ir lipnus, vilioja visas
stambias žuvis:

2 dalys maltų baltos duonos džiūvėsių,
2 dalys maltų juodos duonos džiūvėsių,
1,5 dalies rupaus kepintų kukurūzų malinio,
2 dalys kukurūzų išspaudų,
1,5 dalies PV-1,
1 dalis skrudintų kanapių.

Pašaras gaudant stovinčiame vandenyje. Labai tinka gau-
dant kanaluose bei lėtoje srovėje:

3 dalys maltų juodos duonos džiūvėsių,
2 dalys sausos kopros,
1,5 dalies maltų sausainių,
1,5 dalies paskrudintų kukurūzų miltų,
1 dalis rupesnio kukurūzų malinio,
1 dalis maltos kalendros.

Pašaras karšiams. Tai šviesios spalvos, lipnus pašaras, tin-
kamas naudoti sumaišius su gyvūninės kilmės priedais:

1,5 dalies maltų juodos duonos džiūvėsių,
1,5 dalies maltų baltos duonos džiūvėsių,
2 dalys PV-1,
1 dalis maltų sausainių,
1 dalis paskrudintų kukurūzų miltų,
1 dalis maltų žemės riešutų,
1 dalis trintų aguonų.

Pašaras gaudant tekančiame vandenyje. Tai sunkus, lipnus,
greitai veikiantis, žuvis pritraukiantis pašaras, ypač tinka kar-
šių ir kuojų žūklei:

3 dalys maltų baltos duonos džiūvėsių,
2 dalys maltų juodos duonos džiūvėsių,
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2 dalys PV-1,
1 dalis rupaus kukurūzų malinio,
1 dalis maltų riebių sausainių,
1 dalis maltų riešutų,
1 dalis maltų paskrudintų sėmenų.

Pašaras visoms žuvims. Tai šviesus, drumzles skleidžiantis
pašaras. Gaudant giliose vietose ir srovėje, patartina maišyti
su balastine medžiaga.

2 dalys baltos duonos džiūvėsių,
2 dalys juodos duonos džiūvėsių,
1 dalis sausos kopros,
2 dalys maltų žemės riešutų,
1 dalis kukurūzų miltų,
1 dalis skrudintų kukurūzų miltų,
1 dalis maltų sausainių.

Pašaras kuojoms. Jis labai tinka gaudant lėtoje srovėje bei
papildomai šeriant:

2 dalys juodos duonos džiūvėsių,
1 dalis baltos duonos džiūvėsių,
1 dalis krapų miltų,
1 dalis sausos kopros,
1,5 dalies skrudintų kukurūzų miltų,
1 dalis kukurūzų miltų,
1,5 dalies skrudintų žemės riešutų miltų.

Pašarai stambiems karšiams:
1. Klasikinis:
4 dalys maltų šviesių džiūvėsių,
2 dalys maltų žemės riešutų,
1 dalis kukurūzų miltų,
1 dalis paskrudintų kukurūzų miltų,
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1 dalis maltų sausainių,
1 dalis maltų paskrudintų sėmenų.

2. Geltonasis:
3 dalys maltų šviesių džiūvėsių,
2 dalys PV-1,
1 dalis maltų geltonų sausainių,
1 dalis kukurūzų miltų,
1 dalis paskrudintų kukurūzų miltų,
1 dalis maltų aguonų,
1 dalis maltų žemės riešutų.

3. Baltasis:
3 dalys maltų šviesių džiūvėsių,
2 dalys ryžių miltų,
1 dalis maltų žemės riešutų,
1 dalis šviesių sausainių,
1 dalis maltų skrudintų sėmenų,
1 dalis pieno miltelių.

Toliau pateiksiu receptų iš įvairių 2000-2001 m. užsienio
žūklės leidinių.

Pašarai gaudant šaltame vandenyje (galima naudoti kartu
su balastinėmis medžiagomis):

1. 2 dalys rudų maltų džiūvėsių,
2 dalys kopros su melasa,
1 dalis šviesių kukurūzų miltų,
1 dalis skrudintų kanapių.

2. 2 dalys maltų tamsių džiūvėsių,
2 dalys maltų skrudintų žemės riešutų,
1 dalis PV-1,
1 dalis maltų kanapių.
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Pašarai gaudant rudenį:
1. Stambioms žuvims upėje:
2 dalys maltų juodos duonos džiūvėsių,
1 dalis maltų baltos duonos džiūvėsių,
1 dalis maltų sausainių,
1 dalis žemės riešutų,
1 dalis kukurūzų išspaudų.
Išspaudos užplikinamos išvakarėse, o nupiltas vanduo nau-

dojamas pašarams maišyti.
2. Kuojoms upėje:
2 dalys maltų juodos duonos džiūvėsių,
1 dalis maltų baltos duonos džiūvėsių,
1 dalis PV-1,
1 dalis maltų skrudintų kanapių,
1 dalis kukurūzų miltų.

Pašaras karšiams:
2 dalys maltų duonos džiūvėsių,
1 dalis kukurūzų miltų,
1 dalis paskrudintų kukurūzų miltų,
1 dalis maltų sausainių,
1 dalis maltų žemės riešutų,
1 dalis maltų kanapių,
1 dalis kukurūzų išspaudų.
Tinka kartu su balastinėmis medžiagomis.

Pašaras nedideliems karpiams:
3 dalys maltų žemės riešutų,
3 dalys maltos duonos,
2 dalys kukurūzų išspaudų,
1 dalis maltų kanapių.
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3 pašarai su mirkyta duona:
1. Ūsoriams:
1 dalis maltų meduolių,
1 dalis kukurūzų arba saulėgrąžų išspaudų,
1 dalis tarkuoto sūrio,
1 dalis maltų žemės riešutų,
4 dalys išspaustos mirkytos duonos, maišytos su kviečiais,

kukurūzais arba musių lervomis.

2. Karpiams:
3 dalys išspaustos mirkytos duonos,
2 dalys kukurūzų arba saulėgrąžų išspaudų,
2 dalys skrudintų kukurūzų miltų.
Jei gaudoma srovėje, reikia pridėti 30% balastinių medžia-

gų. Jei srovės nėra, reikia pridėti 1 dalį PV-1.

3. Karšiams:
3 dalys išspaustos mirkytos duonos,
2 dalys maltų žemės riešutų,
2 dalys kukurūzų ar saulėgrąžų išspaudų,
1 dalis maltų sausainių.
Jei gaudoma srovėje, reikia pridėti 30% balastinių medžia-

gų arba 2 dalis PV-1. Šį pašarą galima maišyti su kapotais slie-
kais, virtais kviečiais arba kukurūzais.

2 pašarai stambiems karšiams rudenį:
1. 3 dalys maltų džiūvėsių,

2 dalys maltų žemės riešutų,
2 dalys PV-1,
1 dalis kukurūzų ar saulėgrąžų išspaudų,
kvapiosios, balastinės medžiagos.
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2. 3 dalys maltų šviesių džiūvėsių,
1 dalis skrudintų kukurūzų malinio,
1 dalis avižinių miltų,
1 dalis sojų miltų,
kvapiosios, balastinės medžiagos.

2 pašarai gaudant šaltame vandenyje, paviršiuje:
1. 2 dalys skrudintų sėlenų,

2 dalys maltų sausainių,
1 dalis kukurūzų miltų.

2.1 dalis smulkintų džiūvėsių,
1 dalis skrudintų kukurūzų malinio,
1 dalis maltų skrudintų kanapių.

Pašaras gaudant šaltame vandenyje, prie dugno:
2 dalys kokoso miltų,
2 dalys džiūvėsių,
1 dalis PV-1,
1 dalis kukurūzų malinio.

2 pašarai aukšlėms sezono pradžioje:
1. 2 dalys kukurūzų miltų,

2 dalys maltų sausainių,
1 dalis skrudintų kanapių,
1 dalis ryžių miltų.

2.1 dalis sėlenų,
1 dalis kokoso miltų,
0,5 dalies maltų sausainių,
1 dalis pieno miltelių.
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2 pašarai kuojoms sezono pradžioje:
1.1 dalis PV-1,

2 dalys tamsių džiūvėsių,
2 dalys kopros su melasa,
1 dalis kukurūzų miltų.

2. 1 dalis maltų meduolių,
2 dalys tamsių džiūvėsių,
2 dalys kokoso miltų,
1 dalis maltų kanapių.

2 pašarai gaudant prieš nerštą:
1. 2 dalys maltų meduolių,

3 dalys maltų duonos džiūvėsių,
1 dalis kukurūzų miltų,
1 dalis maltų skrudintų žemės riešutų,
1 dalis maltų kanapių,
1 dalis sėlenų.

2. 2 dalys maltų meduolių,
3 dalys maltų duonos džiūvėsių,
1 dalis maltų sausainių,
1 dalis kopros miltų
1 dalis skrudintų sėmenų,
1 dalis maltos kalendros.

2 pašarai aukšlėms:
1. 2 dalys kukurūzų miltų,

1 dalis maltų sausainių,
1 dalis sėlenų.

Dar vandenyje ištirpinti pieno miltelius ir juos sumaišyti
su pašaru.
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2. 2 dalys sausos kopros arba paskrudintų sėlenų,
1 dalis maltų sausainių,
1 dalis ryžių miltų,
1 dalis kukurūzų miltų.

Pašaras aukšlėms stovinčiame vandenyje:
1 dalis maltos duonos,
1 dalis maltų sausainių,
1 dalis kopros miltų,
1 dalis kukurūzų miltų,
1 dalis ryžių miltų.

Pašaras aukšlėms tekančiame vandenyje:
1 dalis kukurūzų miltų,
1 dalis skrudintų sėlenų,
1 dalis skrudintų žemės riešutų,
1 dalis PV-1 arba avižinių miltų.

Pašaras šapalams:
4 dalys išspaustos mirkytos duonos,
1 dalis rupaus kukurūzų malinio,
1 dalis kukurūzų išspaudų.
Dar reikia pridėti 50% balastinės medžiagos, maišytos su

šutintais kviečiais, kukurūzais arba musių lervomis.

Pašaras lynams:
2 dalys maltos juodos duonos,
1 dalis PV-1,
1 dalis maltų paskrudintų žemės riešutų,
1 dalis trintų virtų bulvių,
1 dalis kopros su melasa.

3 pašarai ūsoriams:
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1. 3 dalys PV-1,
2 dalys maltų džiūvėsių,
1 dalis maltų sausainių,
1 dalis rupaus kukurūzų malinio,
1 dalis epiceino arba maltų meduolių,
balastinės medžiagos.

2. 5 dalys rupiai maltų džiūvėsių,
2 dalys PV-1, maišytų su kukurūzų išspaudomis,
1 dalis maltų sausainių,
1 dalis rupaus kukurūzų malinio,
1 dalis balandžių mėšlo,
kvapiosios medžiagos, pvz., Aromix,
balastinės medžiagos -jos gali sudaryti apie 40% pašarų.

3. 3 dalys Sensas 3000 Barbeau,
2 dalys kukurūzų išspaudų,
3 dalys balastinių medžiagų (žemė, žvyras),
kvapieji priedai Sensas, Barbix.

Pašaras lynams:
4 dalys maltų šviesių džiūvėsių,
1 dalis maltų tamsių džiūvėsių,
1 dalis PV-1,
1 dalis maltų meduolių,
1 dalis kopros su melasa,
1 dalis maltų linų sėmenų,
1 dalis rupaus kukurūzų malinio.

Pašaras šapalams:
4 dalys maltų šviesių džiūvėsių,
2 dalys maltų tamsių džiūvėsių,
1 dalis kopros su melasa,
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1 dalis rupaus kukurūzų malinio,
1 dalis kraujo miltų,
1 dalis rupiai maltų kanapių.

Pašaras kuojoms:
3 dalys maltų šviesių džiūvėsių,
2 dalys maltų tamsių džiūvėsių,
2 dalys PV-1,
1 dalis kokoso miltų,
1 dalis maltų glaistytų sausainių,
1 dalis maltų kanapių.

Pašaras karšiams:
3 dalys maltų šviesių džiūvėsių,
2 dalys maltų tamsių džiūvėsių,
2 dalys PV-1,
1 dalis kokoso miltų,
1 dalis trintų aguonų,
1 dalis plikyto kukurūzų malinio.

Pašarai priklausomai nuo gaudymo vietos

Pašaras sekliame stovinčiame vandenyje:
3 dalys maltų šviesių džiūvėsių,
2 dalys maltų tamsių džiūvėsių,
2 dalys PV-1,
1 dalis kopros miltų,
1 dalis kukurūzų miltų,
1 dalis maltos kalendros.

Pašaras gaudant lėtai tekančioje upėje:
3 dalys maltų tamsių džiūvėsių,
2 dalys maltų šviesių džiūvėsių,

2 dalys PV-1,
1 dalis kukurūzų miltų,
1 dalis maltų linų sėmenų,
1 dalis šviežiai maltų kukurūzų.

Pašaras gaudant giliame stovinčiame vandenyje:
3 dalys maltų šviesių džiūvėsių,
2 dalys maltų tamsių džiūvėsių,
2 dalys PV-1,
1 dalis kopros miltų,
1 dalis maltų glaistytų sausainių.

Pašaras gaudant greitoje ir gilioje upėje:
3 dalys maltų šviesių džiūvėsių,
2 dalys maltų tamsių džiūvėsių,
2 dalys PV-1,
1 dalis malto meduolio,
1 dalis maltų riebių sausainių,
1 dalis maltų skrudintų sėmenų,
iki 50% balastinių medžiagų.

94



STOVINTYS VANDENYS

Atidžiai stebėdamas vandenį, žvejys gali sužinoti, kuriose
vietose laikosi ir kada maitinasi žuvys. Tai padeda pasirinkti
gaudymo būdą, laiką ir masalą. Geras vandens telkinio pažini-
mas, žinoma, dar negarantuoja sėkmės, bet padeda išvengti
daugybės klaidų ir atsitiktinumų. Štai aš, stebėdamas vieną sek-
lų ežerą, priėjau išvadą, jog lydekos jame geriausiai kimba tik
pučiant stipriam šiaurės vėjui. Kuršių marių žvejai iš patirties
žino, kad ten, kur ima būriuotis ir suktis neramios žuvėdros,
pakilo ir aktyviai medžioja ešeriai. Tokios žinios turtina žvejo
patirtį, kurią pritaikyti galima ir gaudant kitomis sąlygomis.

Stovintys vandenys - tai natūralūs didesni ar mažesni eže-
rai, didelių upių užutėkiai ir jų senvagės. Jais iš dalies galima
vadinti Kauno, Kuršių bei Elektrėnų marias, paprasčiausias
kūdras ir vandenį, susikaupusį smėlio, žvyro ir durpių karje-
ruose. Naujuose vandens telkiniuose žuvų atsiranda greitai,
nes jų ikrus ant savo kojų perneša vandens paukščiai. Mažiems
telkiniams būdingas vandens žydėjimas šiltuoju metų laiku dėl
fitoplanktono pagausėjimo. Dideli vandenys, pavyzdžiui, Kur-
šių marios, taip pat žydi. Vandens žydėjimas daro didelę įtaką
žuvų elgesiui.

Vandens augmenijos reikšmė
Augmenija aptinkama vandens telkinio pakraščiuose, prie

salų ar seklesnėse vietose. Kai kurie seklesni ežerėliai ar kūd-
ros vasaros metu visai apauga žole. Mūsų klimato sąlygomis
didesniame negu 6 m gylyje povandeninės augmenijos beveik
nėra. Vandens augalai išvalo vandenį sugerdami ištirpusius nit-
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ratus ir kai kurias kitas nuodingas medžiagas. Žiemos metu
vandens augmenija po ledu pradeda pūti, o tai mažina deguo-
nies kiekį vandenyje. Vandens paviršių tankiai dengiantys au-
galai saugo seklius ežerėlius ir kūdras nuo vandens žydėjimo:
nepraleidžia saulės šviesos, o be jos fitoplanktonas negali dau-
gintis.

Mūsų gėlųjų vandenų pakrantėse dažniausiai aptinkamos
nendrės. Kai jos pradeda augti, šalia visada ima sukiotis žuvys.
Ant nendrių stiebelių atsiranda lervų, bestuburių gyvūnų bei
augalų liekanų. Panašias vietas labiausiai mėgsta kuojos.

Puikus prieglobstis ir gera maitinimosi vieta žuvims yra van-
dens lelijos. Saulėtomis dienomis žuvys rankioja maistą nuo
apatinės lapų pusės. Tokiose vietose mėgsta sukiotis raudės, o
prie dugno, ieškodami maisto, triūsia lynai. Pastebėta, kad su-
temus jie taip pat renka maistą nuo apatinės lapų pusės. Tarp
lelijų stiebų laisvai jaučiasi ešeriokai ir nedidelės lydekaitės. Kar-
tais į tokias vietas užklysta stambūs karosai ar net karpiai. Ju-
dėdami šonais jie liečia lelijų stiebus, o judantys lapai pastebi-
mi iš tolo.

Kur ieškoti žuvų
Kur žuvys laikosi, labai priklauso nuo paros ir metų laiko,

atmosferos slėgio ir kitų faktorių. Jos beveik visada būna ten,
kur yra daugiau deguonies ir maisto. Kaip ir gaudydami sro-
vėje, žuvų aptiksite prie įvairių povandeninių kliuvinių - ak-
menų, nuvirtusių medžių ar jų šakų, tarp kurių jos randa maisto
bei prieglobstį. Neretai čia slepiasi ir plėšriosios žuvys. Žuvų
visada aptiksite tose vietose, kur į ežerą įteka upeliai arba šalti-
niai. Pavasarį jos čia būriuojasi nerštui, per karščius randa vė-
sesnio vandens ir maisto, o žiemą - daugiau deguonies.

Ežerų atabradai kartais atrodo lyg išmirę, tačiau temstant
žuvys būtent į juos traukia ir pasilieka visą naktį. Sekdami tai-
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kiąsias žuvis, čia atklysta ir plėšrūnai, ypač ešeriai. Esu sėkmin-
gai tokiose vietose juos gaudęs prieš tamsą ir anksti ryte.

Pavasarį greičiausiai įšyla sekli šiaurinė ežero pusė - čia
mėgsta rinktis lynai, kuojos ir kitos žuvys. Čia ir reikėtų pradė-
ti žūklę.

Visais metų laikais ypač sėkminga žūklė būna prie povan-
deninių sėklių.

TEKANTYS VANDENYS

Upių ruožai
Upę sąlyginai galima suskirstyti į kelias atkarpas. Kiekvie-

noje iš jų skirtinga srovė, maistas bei žuvys. Upės ištakose sro-
vė būna greita. Čia daug deguonies, bet mažai maisto. Čia ap-
tinkamos iš aplinkos atsitiktinai į vandenį patekusios kai kurių
vabzdžių lervos ir patys vabzdžiai. Tokiose vietose dažniausiai
laikosi nedideli upėtakiai. Žemiau, kur srovė silpnėja, atsiran-
da daugiau augmenijos, dumblo, o kartu ir įvairesnio maisto
žuvims. Čia jau aptinkamos daugelio rūšių žuvys, tarp jų ir
plėšrūnai, pvz., ešeriai, lydekos. Jei vanduo dar pakankamai
skaidrus, tokiose vietose laikosi ir upėtakiai bei kiršliai. Lygu-
mų upių žemupiuose, kur srovė jau gana silpna, būna daug
vandens augmenijos ir dumblo. Ten vanduo nebe taip skaid-
rus, mažiau ir deguonies. Tokiose vietose gyvena pačios įvai-
riausios žuvys. Čia gaudomi lynai, karšiai, karpiai ir kitos stam-
bios taikiosios bei plėšriosios žuvys.

Vandens augmenijos reikšmė
Pakrantės žolės ir medžiai apsaugo krantus nuo erozijos,

suteikia žuvims prieglobstį nuo saulės bei plėšrūnų. Nuo au-
galų į vandenį patenka vabzdžiai ir kitoks maistas. Vandens
augmenija filtruoja vandenį ir po liūčių padeda jam greičiau
nuskaidrėti. Vandens augaluose mėgsta slėptis įvairios taikiosios
ir plėšriosios žuvys.

99



TEKANTYS VANDENYS Šiuolaikinė žūklė

Povandeninės kliūtys
Povandeninės kliūtys kartais pastebimos ir vandens pavir-

šiuje, o kartais apie jų buvimą galima spėti iš pasikeitusios sro-
vės. Už stambių riedulių mėgsta slėptis įvairios žuvys, net upė-
takiai ir lašišos. Ant seklumų, susidariusių už nuvirtusių
medžių, mėgsta laikytis kuojos.

Žuvų laikymosi vietos
Ten, kur įteka upeliai, upės pakraščiuose dažnai susidaro

gilesnės vietos palei krantą, o upės viduryje - didesni ar ma-
žesni sėkliai, skiriantys upės tėkmę. Jei krantas apaugęs žole,
toje vietoje mėgsta laikytis žuvys. Daug tokių vietų esu aptikęs
Minijoje ir kai kuriose kitose upėse. Atvirose upės vietose žu-
vys, pvz., šapalai, laikosi srovėje atokiau nuo kranto ir akylai
stebi aplinką. Kai vandens lygis po liūčių ima kilti, žuvys pa-
traukia į ramesnes vietas arčiau kranto. Kartais ramiose įlankė-
lėse ir visai netoli kranto jų susirenka neįprastai daug, tačiau
dėl drumsto vandens žvejui sunku būna jas pastebėti. Po nerš-
to žuvys kurį laiką dar būna netoli savo nerštaviečių, o kai ku-
rios čia atplaukia prisiryti ikrų. Upės vagoje pasitaiko rėvų bei
smėlėtų, žvirgždėtų, akmenuotų, dumblėtų vietų su sėkliais ar
pagilėjimais. Šios vietos vilioja įvairias žuvis.

Santakos
Žemiau santakos, kurioje suteka panašaus dydžio ir srau-

numo upės, visada susidaro seklaus ir ramaus vandens plotas
su greitesnėmis srovėmis iš abiejų pusių. Tokias ramias vietas
labai mėgsta įvairios žuvys - čia jos pailsi, o esant reikalui, greitai
pasiekia srovę, kuri atneša įvairaus maisto. Be to, gerų žūklės
vietų būna žemiau salų.
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Duobės, pagilėjimai
Duobėse, šiaip gilesnėse vietose srovė būna silpnesnė, o

dugnas žolėtas arba padengtas dumblo sluoksniu. Žuvys čia
renkasi žiemoti, tačiau sutinkamos ir kitais metų laikais.

Daug gilių vietų yra Minijos žemupyje. Čia galima rasti duo-
bių, kurių gylis siekia daugiau negu 10 m. Ši upė ypatinga: po
liūčių vanduo gali smarkiai pakilti per kelias valandas, bet taip
pat greitai ir nuslūgti.

Užtvankos
Įvairiose gilesnių užtvankų vietose vandens temperatūra

gali būti labai skirtinga. Į tai reikia atsižvelgti ieškant žuvų su-
sibūrimo vietų, kurios gali dažnai keistis.

Pastebėta, kad į nedideles užtvankas patekęs kitos tempe-
ratūros vanduo priverčia mailių judėti ir ieškoti naujų slėptu-
vių. Dėl to labai suaktyvėja ir plėšriosios žuvys.

Užtvenktoje didesnėje ar mažesnėje upėje pirmaisiais me-
tais žuvys dar tik prisitaiko prie naujų sąlygų, neturi nuolati-
nių maitinimosi vietų, todėl daug juda ir daug maitinasi. Pa-
vyzdžiui, Kauno mariose, pastačius užtvanką, buvo sėkmingai
gaudoma ir be gerų įrankių ir per daug nesirenkant gaudymo
vietos. Dabar marios irgi žuvingos, tačiau gaudymo vietų jau
reikia paieškoti.

Žuvys taip pat mėgsta žemiau užtvankų esančias vietas.

Dambos
Dambų esama tik Nemuno žemupyje. Jos sukrautos iš

stambių akmenų ir skirtos upės farvateriui pagilinti. Žemiau
dambų susidaro gilios duobės, kuriose laikosi įvairios žuvys,
net šamai. Aukščiau dambų taip pat galima žvejoti, ypač pa-
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vasarį, kai ten ima buriuotis karšiai. Aplink dambas visada
sukinėjasi plėšriosios žuvys.

Uostai ir prieplaukos
Uostuose ir prieplaukose vanduo visą laiką juda. Čia pa-

kanka deguonies ir išplaunamo maisto, todėl žuvys nesibaido
triukšmo ir šių vietų neapleidžia.

O KAIP PO VANDENIU

Turbūt ne vienam iš jūsų karštą vasaros dieną panėrus gi-
liau į ežerą kūną yra nutvilkęs ledinis vanduo. Dėl temperatū-
rų skirtumo gali sutraukti ir mėšlungis ar net ištikti mirtis. To-
kio įvykio liudininku kadaise teko būti ir man. Gaudėme prie
stataus kranto, už kelių šimtų metrų nuo paplūdimio. Staiga iš
valtimi plaukiojusios triukšmingos kompanijos vienas žmogus
šoko į vandenį ir nebeiškilo. Tarp savanorių gelbėtojų buvo pui-
kių nardytojų, tačiau jie pasiekdavo tik šaltąjį vandens sluoks-
nį. Kūną narai surado tik kitą dieną. Mirties priežastis - susto-
jusi širdis.

Kai ilgiau užsilaiko karščiai, gilesniuose ežeruose nusistovi
dviejų skirtingų temperatūrų vandens sluoksniai. Paviršiuje bū-
na šiltas vanduo, o ežero gelmėje visais metų laikais vienodas
4 °C vanduo. Tarp jų yra nedidelis pereinamasis vandens sluoks-
nis. Kuo ilgiau laikosi karščiai, tuo žemiau leidžiasi įšilęs van-
dens sluoksnis. Pučiant vėjams, jis visą laiką juda, bet atsimu-
šęs į Šaltąjį sluoksnį, tarsi pračiuožia jo paviršiumi. Sekliuose,
vėjų prapučiamuose ežeruose tokių ryškių vandens sluoksnių
nesusidaro. Jų nebūna ir anksti pavasarį, kai nutirpsta ledas.
Tada viso ežero vandens temperatūra būna vienoda - apie 4 °C.
Žiemos metu po pat ledu susidaro 1-2 °C temperatūros van-
dens sluoksnis. Atrodytų, kad jis turi nugrimzti išstumdamas į
paviršių šiltesnį vandenį. Bet taip nėra, nes 4 °C temperatūros
vanduo yra pats tankiausias, taigi ir pats sunkiausias. Tokiame
vandenyje ištirpusio deguonies yra palyginti nedaug, bet žie-
mą mažai judančioms žuvims jo pakanka.
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Gamtos sąlygos turi įtakos žūklės sėkmei. Apie jas surin-
kau ir apibendrinau mokslininkų, žvejų praktikų bei savo pa-
ties daugiamečius stebėjimus.

Temperatūra
Didesnę reikšmę žūklės sėkmei turi, žinoma, vandens, o

ne oro temperatūra, nors pastaroji veikia ir vandenį. Tiek van-
dens atšilimas, tiek atšalimas gali turėti teigiamos arba neigia-
mos įtakos žuvų elgesiui - teigiamos, kai temperatūra artėja
prie palankiausios žuvų mitybai ribos, o neigiamos, kai nuo
jos tolsta. Taigi vandens temperatūros kilimas bus palanki ap-
linkybė žiemą ir anksti pavasarį, o atvėsimas - vidurvasarį per
karščius.

Staigūs vandens temperatūros svyravimai visada neigiamai
veikia žuvis. Joms reikia laiko, kol prisitaikys prie pakitusių są-
lygų ir vėl ims aktyviai ieškoti maisto. Kuo daugiau vanduo
atšąla ar atšyla, tuo daugiau žuvims reikia laiko savo organiz-
mui sureguliuoti ir pradėti normaliai maitintis. Amerikos moks-
lininkai nustatė, kad į staigų vandens atšalimą žuvys reaguoja
labiau negu į staigų jo atšilimą. Jei vandens temperatūros svy-
ravimai užsitęsia, žuvys po kurio laiko sugeba prisitaikyti ir pra-
deda ieškoti maisto nepalankiomis sąlygomis. Staigūs vandens
temperatūros svyravimai gali turėti ir netiesioginės įtakos žūk-
lės sėkmei. Šitaip svyruojant temperatūrai gali atsirasti dau-
giau ar mažiau dumblių, lervų, vėžiagyvių, mailiaus ir pan.
Oro atšilimas ar atšalimas turi ir netiesioginės įtakos. Pavyz-

104

Šiuolaikinė žūklė ŽŪKLĖS METEOROLOGIJA

džiui, pavasarį saulė tirpdo sniegą, ir patekusios į telkinį šaltos
vandens srovės neigiamai veikia žuvis. O štai rudenėjant, kai
vėstantis oras atšaldo vandenį, jame atsiranda daugiau deguo-
nies ir žuvys suaktyvėja. Oro temperatūros svyravimas dides-
nę įtaką turi tik sekliuose arba tekančiuose vandenyse gyve-
nančioms žuvims. Gilesniuose ežeruose jos poveikis yra
minimalus.

Dar viena išvada, kiek prieštaraujanti žvejų nuomonei, kad
žuvys geriausiai kimba tik nusistovėjus palankiems orams:
mokslininkai nustatė, kad aktyviausiai žuvys ieško maisto per-
ėjimo į atšilimą arba atšalimą viduryje.

Vėjai
Labai dažnai vėjai sudaro įvairių nepatogumų: nešioja val-

tį, trukdo tiksliai užmesti meškerę, laiku pastebėti kibimą ar
pan. Vis dėlto jie labiau trukdo pačiam žvejui, o ne žuvims.
Žuvims vėjas naudingas. Jis sumaišo, išjudina vandenį, priso-
tina jį deguonimi ir išplauna daugiau maisto. Jam sukilus,
intensyviau ima maitintis taikiosios žuvys, suaktyvėja ir plėš-
rūnai. Nuo vėjų gūsių iš laukų ir nuo pakrantės augmenijos
į vandenį patenka daugybė vabzdžių ir jų lervų, o kartais
net vaisių ir uogų. Prieš akis kaip dabar matau nepamiršta-
mą vaizdą prie vienos iš užpoliarės upių. Ten tik vienoje vie-
toje prie pat kranto augo gana tankūs krūmynai. Kai pakilo
vėjas, vanduo netoli jų virte užvirė nuo upėtakių, kiršlių, mek-
nių gausos.

Visi patyrę žvejai žino, kad pučiant vėjui didesnėse upėse,
pvz., Nemune, reikia gaudyti prie to kranto, į kurį ritasi ban-
gos. Tai ypač svarbu žinoti gaudant karšius. Ežeruose ir van-
dens saugyklose sėkmingesnė žūklė bus ten, kur raibuliuoja
vėjo sukeliamos bangelės. Ten žuvys aktyviau ieško maisto ir
mažiau pastebi žveją. Be to, banguojant į vandenį patenka ma-

105



ŽŪKLES METEOROLOGIJA Šiuolaikinė žūklė

žiau tiesioginių saulės spindulių ir žuvys drąsiau elgiasi. Per
karščius bangos kiek atvėsina vandenį, taigi dar ir dėl to tokio-
se vietose susirenka daugiau žuvų.

Įdomu tai, kad skirtingos žuvys į vėjus reaguoja nevieno-
dai. Pastebėta, kad po stiprių vėjų nusistovint ramiems orams,
ypač į pavakarį, labai suaktyvėja starkiai. Lydekos dažniausiai
elgiasi priešingai - kartais atrodo, kad jos tik ir laukia vėjo, kad
galėtų pradėti medžioklę. Turbūt vienintelė žuvis, kuri visada
geriau kimba esant ramiems orams, yra šamas. Maisto akty-
viausiai jis ieško tada, kai po keleto vėjuotų dienų nusistovi
ramūs orai. O tokios nepanašios viena į kitą žuvys kaip aukšlė
ir ešerys gali būti labai aktyvios ir esant ramiam orui, ir pučiant
stipriems vėjams.

• Krituliai
Didžiausią poveikį žuvų elgesiui turi ne pats lietus, bet jo

pasekmės. Nuo lietaus keičiasi vandens lygis, srovės stiprumas,
vandens skaidrumas, temperatūra ar net cheminė sudėtis. Nuo
to savo ruožtu keičiasi žuvų mitybos sąlygos.

Dulksna, kitaip grybų lietus, yra palankus žūklei: kiek su-
mažėja apšvietimas, žuvys tampa drąsesnės ir aktyvesnės. To-
kias dienas galima prilyginti trumpoms vasaros ryto ar pava-
kario valandoms, kai žuvys kimba geriausiai. Silpnas, bet
pastovus lietus, trunkantis keletą dienų, palaipsniui kelia van-
dens lygį ir išjudina visą povandeninę augmeniją bei gyvūni-
ją. Tada kibimas pastebimai suaktyvėja. Mažiau palankios są-
lygos žūklei susidaro, kai saulė tai pasirodo, tai pasislepia už
debesų ir gana smarkiai nulyja. Tokiu oru dažnai sėkminga bū-
na tik plėšrūnų, ypač lydekų, žūklė, nes mailius nespėja prisi-
taikyti prie besikeičiančių sąlygų ir elgiasi lyg netekęs galvos.
Žuvys beveik nekimba ir labai stipriai lyjant. Manoma, kad jas
baido krintančio vandens ūžesys. Nežinau, kaip tai paaiškinti,
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tačiau ne kartą esu matęs, kaip nepaprastai pagerėjo kibimas
artinantis škvalui ar trumpalaikiam stipriam lietui su perkūni-
ja. Jam praėjus, gero kibimo dažniausiai nebebūna. Geriau kibti
gali pradėti tik laikinai nustojus lyti. Tokie lietūs labai sumaišo
vandenį ir gali pakeisti net jo cheminę sudėtį.

Labai geri žūklės rezultatai gali būti tarp trumpalaikių pali-
jimų. Po trumpo smarkaus ir šilto lietaus, kai upėse kyla van-
duo, net ir stambesnės žuvys, ypač šapalai, patraukia arčiau
krantų, ir kibimas labai suaktyvėja. Tai ne kartą esu pastebėjęs
gaudydamas Nemuno žemupyje ir jo intakuose. Tačiau ši žūk-
lė trunka gana trumpai. Kai vanduo pastebimai ima drumstis,
žuvys tampa mažiau aktyvios.

Žuvų elgesiui krituliai daugiau turi įtakos mažesniuose upe-
liuose, negu didelėse upėse.

Be minėtų dalykų, žvejai turėtų žinoti, kad, kai smarkiai
pakyla vanduo, karpiai beveik nustoja kibti ir ieško slėptuvių.
Šiltas rudens lietus kartais nepaprastai sužadina ešerių apeti-
tą. Aukšlės, kuojos, šapalai ir gružliai greičiausiai prisitaiko prie
pakitusių sąlygų, drumsto vandens ir gana greitai vėl aktyviai
pradeda ieškoti maisto.

v

Šviesa
Apšvietimas labai svarbus žūklės sėkmei. Nuo jo gali pri-

klausyti, ar atsinaujins, ar visai nutrūks žuvų kibimas. Išskyrus
keletą prieblandą mėgstančių žuvų, kitoms šviesa labai reika-
linga. Maisto ieškančios žuvys, veikiamos šviesos, išplaukia į
žvejui pasiekiamas vietas. Kai kurios žuvys būna aktyvios ir
dieną, ir naktį. Pavyzdžiui, upėtakis gali maitintis bet kuriuo
paros metu. Tiesa, žuvų aktyvumui įtakos gali turėti ne tiek
šviesa, kiek kitos aplinkybės. Štai pastebėta, kad priekalnių
upokšniuose vasaros pradžioje dauguma vabzdžių lervų išsi-
rita dieną. Tuo metu labai aktyvūs ir upėtakiai. Vidurvasarį dau-

107



ŽŪKLĖS METEOROLOGIJA Šiuolaikinė žūklė

guma lervų išsirita jau nakties metu, ir į šį reiškinį tuoj pat rea-
guoja žuvys. Tada jos maisto aktyviausiai ieško naktį. Intensy-
vus apšvietimas yra palankus smulkesnių žuvų, pvz., aukšlių,
raudžių, strepečių ar net šapalų, žūklei, nors pastarieji, ypač
stambesni, dažniau pakliūva ir naktį. Šviesos nesibaido ir dau-
guma plėšrūnų. Tačiau starkiai, vėgėlės, unguriai ir stambios
lydekos geriau kimba esant silpnesniam apšvietimui arba jas
gaudant gilumoje. Smulkesnė lydeka taip pat retai griebs iš sau-
lės pusės judančią blizgę. Saulėtomis dienomis galime paste-
bėti, kaip žuvys atsiveja, bet taip ir negriebia masalo. Kai šilta
ir saulėta, didžiosios žuvys laikosi prieblandoje ir pavėsyje. Jeigu
jos tuo metu maitinasi, būtent čia jas ir reikia gaudyti. Rudenį,
kai vanduo vėsesnis, jos jau geriau kimba atvirose ir saulėtose
vietose.

Kai saulė šviečia esant skaidriam vandeniui, spinduliai pra-
siskverbia į gilesnius sluoksnius, todėl žinotina, jog prieblandą
mėgstantys starkiai tada maitinsis tik gilesnėse vietose.

Taigi į meteorologines sąlygas labai svarbu atsižvelgti, jei-
gu siekiame sėkmingos žūklės. Dar kai kas siūlo atkreipti dė-
mesį į magnetinius laukus, mėnulio fazes bei kitus paslaptin-
gus reiškinius, bet apie juos aš žinau nedaug. Vis dėlto visi
minėtieji faktoriai patys savaime vargu ar garantuos sėkmingą
žūklę. Laukiant jų sutapimo, galima ir visai neišsiruošti į žūk-
lę, o to daryti tikrai nereikėtų. Gaudyti ir pagauti galima visa-
da, net nepalankiausiomis sąlygomis. Labai svarbu yra tinka-
mi įrankiai, pastabumas, gaudymo technika, patyrimas ir, be
abejo, žvejo laimė.

APIE ŽUVIS
IR

JŲ GAUDYMĄ



APIE AUKŠLES

Apie pačią žuvį
Greita ir blyksinti kaip žaibas aukšlė, aptinkama ir stovin-

čiame, ir tekančiame vandenyje, yra puikiai pažįstama kiek-
vienam žvejui. Ji gyvena beveik visoje Europoje, nemėgsta la-
bai šaltų, per daug greitų ir užterštų vandenų. Lietuvoje aukšlės
neršia gana vėlai, dažniausiai birželio-liepos sandūroje, seklu-
mose prie pat kranto. Tokiose vietose šiltomis naktimis susi-
renka ištisi tuntai, o keliamas triukšmas girdėti iš toli.

Upėse aukšlės laikosi silpnesnėje srovėje ir pakrantės zo-
noje, o ramiuose vandenyse - atvirose vietose, arčiau vandens
augmenijos. Jų beveik niekada nepamatysi uždarose, sekliose
ir žolėtose įlankėlėse, kur mėgsta sukinėtis kuojos, raudės ar
kitos žuvys.

Su pirmais patekančios saulės spinduliais aukšlės pakyla į
vandens paviršių, kur daugiausia ir maitinasi. Tačiau pavasarį,
kol vanduo dar nesušilęs ir neskraido vabzdžiai, jos daugiau
laikosi ir kimba prie dugno. Giliau aukšlės nusileidžia ir kai
apsiniaukia. Plaukiodamos būriais prie pat vandens paviršiaus
aukšlės sukelia sūkurius, pagal kuriuos patyrę žvejai iš karto
supranta, jog ten yra žuvų. Žaibišku greičiu aukšlės gaudo į
vandenį nukritusius ar net skraidančius smulkius vabzdžius.
Jos taip pat minta kita vandens gyvūnija, smulkiais moliuskais
ir augalų liekanomis.

Kai vanduo pakyla ir pasidaro neskaidrus, aukšlės ieško ra-
mesnių vietų.

Kai kurie žvejai mano, kad aukšlių gaudymas yra labai pa-
prastas ir tam nereikia jokių gudrybių, kiti aukšlių žūklei iš vi-
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so neskiria jokio dėmesio. Manau, jog ir vieni, ir kiti yra netei-
sūs. Aukšlių gaudymas yra didelis menas ir puiki mokykla pra-
dedančiajam žvejui. Ją išėjusiam kitų žuvų, net didžiųjų, gau-
dymas nebeatrodo jau toks sudėtingas. Sportininkai dažnai
sako, kad tas, kuris moka gaudyti aukšles, moka gaudyti ir vi-
sas kitas žuvis. Esant palankioms sąlygoms, žūklės meistrai ga-
li pagauti po kelis šimtus žuvų per valandą. Kai gerai kimba
aukšlės, kitų žuvų gaudytojai dažnai beviltiškai atsilieka. Siau-
rės Prancūzijos kanaluose, kur žiemą susirenka tuntai aukšlių,
vyksta greitojo gaudymo varžybos. Naudojami labai trumpi
1,2-2 m ilgio meškerykočiai su tokio pat ilgio ar trumpesniu
valu be pavadėlio ir keliais per sprin-
dį virš kabliuko užspaustais mažyčiais
svareliais. Juos išlaiko lengvutė pail-
ga plūdė. Tokią meškerę žvejai vadi-
na „kulkosvaidžiu". Dabartinis pasau-
lio rekordas - 590 aukšlių per valandą.
Daug kam, net patyrusiems žvejams,
toks rezultatas gali pasirodyti neįma-
nomas, fantastiškas. Jis pasiektas per
treniruotes ištobulintos gaudymo
technikos dėka. Taigi paskaičiuokite,
kiek laiko sugaišta vienai žuvelei pa-
gauti.

Įrankiai ir jų
montavimas
Atsiradus kokybiškiems valams ir

naudoj ant stangrią bei lanksčią viršū-
nėlę, dabar atsisakyta ir gumos amor-
tizatorių. Valai dažniausiai tvirtinami
šiais būdais:
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Du valo tvirtinimo būdai:

a) su gumos arba silikono žiedeliais;

1. Prie koto viršūnės
tvirtinamas specialus įtai-
sėlis (Stonfo, Milo, Water-
Queen), su kuriuo valo
kilpa užkabinama ir pri-
tvirtinama per kelias se-
kundes. Privalumas - ga-
lima greitai pakeisti
įrangą.

2. Viršutinė valo dalis
apvyniojama apie koto viršūnėlę ir dviejose vietose fiksuoja-
ma lanksčia silikono ar gumos juostele. Privalumas - galima
pailginti ar sutrumpinti valą.

3. Senas, bet iki šiol sportininkų naudojamas būdas: valo
kilpa fiksuojama spyruokliuojančiu metaliniu segtuku koto vir-
šūnėlės gale. Papildomai valą galima sutvirtinti silikono ar gu-
mos vamzdeliu.

Nuo įrangos priklauso žūklės sėkmė. Paruoštų gaudymui
meškerių galima rasti ir parduotuvėje, tačiau save gerbiantis
žvejys meškerės įrangą montuoja pats. Tai ne tik garantuoja
kokybę, bet yra ir malonus darbas, kuriam visada galima atras-
ti šiek tiek laiko.

Sunkūs stiklo pluošto kotai jau nueina į praeitį. Mūsų sąly-
gomis aukšlių gaudymui labiausiai tiks 3-4 m ilgio anglies
pluošto teleskopinis meškerykotis su gana standžia viršūnėle,
kuri linksta tik pakirtus žuvį. Tokiu kotu patogu gaudyti 5-7 m
atstumu nuo savęs.
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Aukšlių gaudymui labiausiai tiks 0,7-0,1 mm minkštas va-
las. Tik retkarčiais, kai žuvelės kimba nedidelės, be to, atsar-
giai, reikėtų dar plonesnio, bet kai aukšlės aktyvios, jos nesi-
baido ir storesnio valo.

Plūdė - išskirtinė meškerės dalis, nes ją visą laiką reikia ste-
bėti. Aukšlinė plūdė, kaip ir bet kokia kita, būdama kuo mažes-
nė ir lengvesnė, privalo išlaikyti kuo didesnį svorį. Ji turi būti
su aiškiai matoma anglies pluošto, plastiko, bambuko ar meta-
line antena, kurios spalva parenkama pagal gaudymo aplinky-
bes. Prietemoje ar augmenijos fone labiau tiks baltos spalvos
antena, o šviesiu paros metu ji turi būti tamsesnė. Ilgesnis ar
trumpesnis plūdės kylis, priklauso nuo gaudymo sąlygų. Kai
gaudoma srovėje ar banguojant, jis turi būti ilgesnis. Kylis gali
būti iš metalo, anglies pluošto, bambuko ar kitos medžiagos.
Plūdės korpusas dažniausiai dažomas juodai ar kita kokia tam-
sia spalva. Gaudant šviesia ar marga plūde, aukšlės kartais ima
ja domėtis labiau nei masalu. Kol nebuvo tokio gerų plūdžių
pasirinkimo kaip dabar, su savo mokiniais labai lengvas plū-
des gamindavomės iš varnalėšos minkštimo. Lengvesnių plū-
džių nesu matęs iki šiol. Šiaip plūdės gaminamos iš lengvos
balzos medienos, putplasčio ar kitų lengvų medžiagų. Taigi
svarbiausia, kad plūdė būtų gerai matoma, jautri ir išlaikytų
kuo didesnį svorį.

Plūdės gali būti kelių formų. Pailgos labiausiai tiks greitam
gaudymui prie kranto, o lašo formos su ilgu kyliu - gaudant
stiprioje srovėje, pučiant stipriam vėjui. Aukšlių gaudymui nau-
dojamos 0,1-0,3 g svorį išlaikančios plūdės, ir tik gaudant labai
nepalankiomis sąlygomis reikės didesnių. Ant kai kurių leng-
vųjų plūdžių žymimas ne jų išlaikomas svoris gramais, o, pvz.,
4 x 8, 6 x 20. Pirmas skaičius rodo svarelių skaičių, o antrasis -
jų numerį. Žemiau pateiksiu lentelę, kurioje galima matyti plū-
dės išlaikomą svorį gramais, bet šiaip jau plūdes galima sure-
guliuoti ir be jos.
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4x8 = 0,008 g
4 x 10 = 0,10 g
4 x 12 = 0,20 g
4 x 14 = 0,30 g
4 x 16 = 0,50 g

4 x 18 = 0,75 g
4 x 20 = 1 g
5 x 20 = 1,25 g
6 x 20 = 1,50 g
7 x 20 = 1,75 g

Aukšlių gaudymui naudojami nedideli apvalūs svareliai,
kuriuos geriau užspausti specialiu pincetu. Vienintelis, bet svar-
bus reikalavimas - valas turi eiti per patį svarelio centrą, ant-
raip jis gali susisukti ir susinarplioti.

Žūklės sėkmė labai priklauso ir nuo kabliuko parinkimo.
Aukšlių gaudymui skirti kabliukai turi būti tiesaus lenkimo, plo-
nos vielos ir labai aštrūs, kad greitai ir beveik nežiūrint galima
būtų užkabinti masalą ir šis neištekėtų. Kabliuko kotelis turėtų
būti ilgesnis - su tokiu lengviau pakirsti. Aštrus kabliuko smai-
galys ir nespaudžiamas neturi slysti nagu, o neaštrų nedvejo-
jant reikia pakeisti. Žinomų Mustad, Sensas ir kitų garsių firmų
kabliukai, apdoroti specialiu būdu, atitinka visus reikalavimus.
Jei aukšlės aktyvios ir ypač jei kimba didesnės, galima naudoti
stambesnius, net 14 numerio, kabliukus bei atitinkamus masa-
lus. Jei žuvys smulkios ir kimba vangiai, viską reikia atitinka-
mai sumažinti ir naudoti plonesnį valą.

Pastaruoju metu parduotuvėse galima rasti raudonų, mė-
lynų, žalių ar kitų spalvų kabliukų. Juos dažniausiai naudoja
tik sportininkai. Šiaip jau spalvai nereiktų teikti per daug reikš-
mės. Be to, dažai greitai nusitrina.

Įrankių montavimas. Valą išveriame per plūdės kilputę,
o kylį fiksuojame silikono, gumos vamzdeliu arba „kembri-
ku". Jei kylis ilgesnis, valą galima fiksuoti dviejuose taškuose.
Ant valo vieną šalia kito užspaudžiame keletą mažų, gerai
centruotų svarelių. Dabar aukštasieniame inde (puikiai tinka
nupjautas plastikinis butelis) nuimdami ar pridėdami svare-
lius reguliuojame plūdės gramzdą. Jei bus gaudoma norma-
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liomis sąlygomis, plūdę reikia sure-
guliuoti taip, kad iš vandens kyšotų
tik antena. Ją pamygus pirštu plūdė
turi lėtai kilti iš vandens. Jei bus gau-
doma vėjuotu oru arba stiprioje sro-
vėje, plūdė apkraunama mažiau. Po
to belieka pririšti kabliuką. Priminsiu,
kad, norint geriau pakirsti, reikia, kad
valas nuo mazgo eitų iš smaigalio pu-
sės. Šitaip suruošta meškerė gerai tiks
„greitajam" gaudymui ir kai kimba
smulkesnės aukšlės, tačiau kai kim-
ba stambesnės žuvys, patarčiau gau-
dyti su pavadėliu, kuris „kilpa į kil-
pą" tvirtinamas prie pagrindinio
valo. Nuo pastovios apkrovos maz-
gai po kurio laiko susilpnėja, tad kab-
liuką su visu jau paruoštu pavadėliu
galima labai greitai pakeisti netrum-
pinant meškerės. Gaudant su pava-
dėliu, svarelius, kaip ir pirmuoju at-
veju, galima užspausti viename taške
virš pagrindinio valo kilpos, tačiau

dažniausiai užspaudžiami du svareliai 10-15 cm vienas nuo
kito. Apatinis gali būti didesnis - nesėkmingai pakirtus, taip
mažiau painiosis meškerė. Kai kimba labai gerai, užteks net
8-10 cm ilgio pavadėlio. Meškerė bus jautresnė, nes greičiau
reaguos plūdė. Kai aukšlės kaprizingos, pavadėlį reikia pail-
ginti iki 15-20 cm, o kartais ir daugiau - tada jos labiau rea-
guos į lėtai skęstantį masalą ant ilgesnio pavadėlio.

Įranga „greitajam" aukšlių
gaudymui
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Pagalbiniai reikmenys
Pagalbiniai reikmenys praverstų kiekvienam žvejui, o spor-

tininkui jie tiesiog būtini.
Platforma. Sportininkai ją naudoja per treniruotes ir var-

žybas, nes taip galima išlyginti kranto nuolaidumą ir patogiai
įsitaisyti su visais įrankiais gaudymo vietoje.

Kėdutė arba dėžė. Jos gali iš dalies pakeisti platformą, ypač
jei kėdė turi reguliuojamas kojas, o dėžėje telpa daug daiktų.
Neturint platformos, tinklelį, staliuką masalams ir stovus at-
sarginėms meškerėms reikia statyti atskirai.

Reikalingas ir tinkliukas - ypač kai pagautas žuvis norėsi-
me paleisti atgal į vandenį. Gaudant aukšles, jis turi būti gana
platus, kad atkabintą žuvį būtų galima paleisti beveik nežiū-
rint. Tinkliuko kraštas turėtų būti bent 30 cm virš vandens pa-
viršiaus, kitu atveju aukšlės sugebės iššokti. Kad žuvys neiš-
šoktų, tinkliukas kartais perrišamas ir susiaurinamas žemiau
viršutinio lanko.

Staliukas masalams tvirtinamas ant atskiro stovo ar prie plat-
formos. Šitaip žvejys gali patogiai pasiekti masalus.

Kibirai ar kiti indai pašarams turi būti gana erdvūs. Kartais
pašarai maišomi ir minkštuose induose iš brezento. Indas su
vandeniu rankoms plauti reikalingas, kai aukšlės gaudomos
skystais pašarais.

Žvejo rūbus apsaugo prijuostė. Reikalingas ir pincetas - ge-
riau specialus, kuriuo galima užspausti ir nuimti svarelius.

Atkabiklis gaudymo metu laikomas ant kaklo, nes kartais
aukšlės suspėja giliai nuryti masalą.

Aštrus peilis būtinas žvejui bet kuriuo atveju.
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Pašarai ir masalai
Pašarai. Parduotuvėse yra įvairių aukšlėms skirtų pašarų,

tačiau jų pasigaminti gali ir pats žvejys iš nesunkiai gaunamų
produktų. Tai įvairių rūšių permalta džiovinta duona, sausai-
niai, meduoliai, kviečių, miežių, kukurūzų maliniai, sėlenos,
taip pat rečiau pas mus naudojami ryžių miltai. Iš kitų kompo-
nentų minėtini malti žemės riešutai, kokoso riešutų bei sorų
miltai, pieno milteliai, kakava ir daugybė kitų produktų. Iš skir-
tingų komponentų išeina įvairūs pašarai. Žuvys į juos reaguo-
ja nevienodai. Aukšlių pašarai turi būti iš smulkių komponen-
tų, lėtai skęstantys, ne per daug maistingi. Žvejo tikslas yra tais
pašarais patraukti žuvų dėmesį, išlaikyti jas gaudymo vietoje
ir neprisotinti.

Pašarų maišymas yra ne mažiau svarbus darbas. Aukšlių pa-
šarai, atsižvelgiant į gaudymo sąlygas, daromi dviejų pavidalų:

1. Tirštos sriubos ar košės pavidalo pašarai. Vandenyje jie
skleidžia labai tirštą debesį. Tokie pašarai labai tinka greitai žūk-
lei trumpomis meškerėmis, ypač pavasarį, vėsiame vandeny-
je, arba iškart po žiemos. Naudojant skystus pašarus, po ranka
reikia turėti indą su vandeniu rankoms nusiplauti. Tokie paša-
rai dažnai mėtomi ir paprastu šaukštu.

2. Lengvai sudrėkinti pašarai. Juos paruošti reikia daugiau
įgūdžių. Į didelį indą supilame sausus pašarus, gerai pertrina-
me rankomis, kad susimaišytų. Po to įpilame nedaug vandens
ir vėl energingai maišome rankomis, kad kiekviena pašaro da-
lelė vienodai sudrėktų. Jokiu būdu negalima skubėti, kad ne-
įpiltumėte per daug vandens, nes pašarai gali nepataisomai
sulipti. Pašarus paliekame brinkti keletą minučių. Po to vėl po
truputį pilame vandens (galima tai daryti ir išspaudžiant šla-
pią kempinę) ir dar kartą viską kruopščiai permaišome. Pašarų
masė turi būti vienodai išbrinkusi. Pašarai bus tinkamai paruoš-
ti, kai nestipriai pirštais suspaustas graikinio riešuto dydžio
gabaliukas nelips prie rankų, o įmestas į vandenį iš karto ims
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irti ir skleistis. Kad neliktų sulipusių dalelių, patartina pašarus
dar pertrinti per smulkų tinklelį. Dabar jie jau bus paruošti žūk-
lei. Tokie pašarai ypač tinka, kai aukšlės kimba vangiai, yra stam-
besnės, be to, gaudant toli nuo kranto.

Masalai. Labai geras masalas aukšlėms yra uodų trūklių
lervos. Jas šios žuvys mėgsta visais metų laikais, o dažnai tik
šiuo masalu ir tesusigundo, ypač kai po neršto tampa labiau
kaprizingos. Tačiau tai trapus masalas, ir jam pakeisti sugaišta-
ma labai daug laiko. Štai kodėl daugelis žvejų, o ypač sporti-
ninkai, aukšles gaudo musių lervomis, kurios puikiai laikosi
ant kabliuko ir leidžia ištraukti po keletą ar net keliolika žuvų
nekeičiant masalo. Musių lervos būna įvairaus dydžio ir for-
mos. Kartais, siekiant suvilioti žuvis, lervos dažomos. Aukšlės
puikiai griebia ir musių lervų lėliukes, bet šios dėl jų trapumo
daugiau naudojamos pašarams. Apskritai aukšlės mėgsta dar
perlines kruopas, tešlos, bulvių, o pavasarį ir mažyčius sliekų
bei lašinių gabalėlius. Sušilus vandeniui į lašinius beveik nebe-
kreipia dėmesio.

Gaudymas
Pasirinkę gaudymo vietą arba gavę ją burtų keliu per var-

žybas, pirmiausia patogiai įsitaisome sėdėti ir išdėliojame būti-
nus reikmenis: ant stovų padedame atsargines meškeres, iš šo-
nų - indą su pašarais ir indą su vandeniu, tiesiai priešais save -
tinklelį žuvims, o šalia jo - stalelį su masalais. Stalelis turi būti
uždengiamas nuo saulės ar lietaus. Pagalbinius reikmenis gali-
ma sukrauti už nugaros.

Patyrusio aukšlių gaudytojo judesiai yra beveik mechaniš-
ki. Kol užkirsta žuvis keliauja oru, laisva ranka spėjame už-
mesti graikinio riešuto dydžio pašarų gabaliuką. Stengiamės
mėtyti į tą pačią vietą. Po to ta pačia ranka virš tinkliuko pa-
gauname žuvį ir ją atkabiname. Įvertinę masalo kokybę, meš-
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kerę iškart metame į šėrimo zoną ir kartu paleidžiame žuvį. Jei
nepataikome tiksliai užmesti, metame dar kartą. Gaudome sė-
dėdami, neįsitempę, nesisukinėdami, o per varžybas svarbu
išlikti ramiems - naujokams tai nėra paprasta. Bent kiek susi-
jaudinę ar susinervinę netiksliai užmesite, nepavyks greitai pa-
keisti masalą ir pan. Reikia dirbti labai tiksliai. Štai jei žuvies
nepavyks ranka pagauti iš karto ir ji bus vedžiojama ore arba
juo labiau už nugaros, tai jau bus technikos brokas, ir jūs pra-
rasite brangias sekundes.

Pagrindinė taisyklė gaudant aukšles - šerti nedaug, bet nuo-
lat. Pašarus mėtyti reikia net ir tada, jei dėl kokios nors priežas-
ties (reguliuojate įrangą, keičiate kabliuką) tuo metu negaudo-
te. Krentantys į vandenį pašarai sudaro kabantį stulpą, o
srovėje - takelį, kuriame šmirinėja pašarų dalelių bei kvapų su-
viliotos žuvys.

Pakirtimas turi būti trumpas, kad nesėkmės atveju kabliu-
kas su masalu neiššoktų iš vandens. Dėl to niekada nereikia ir
masalo kelti aukščiau kaip 50-70 cm iki vandens paviršiaus,
nors aukšlės plaukiotų ir pačiame vandens paviršiuje. Priešin-
gu atveju meškerės įranga susinarplios.

Tiek tekančiame, tiek stovinčiame vandenyje aukšlės daž-
niausiai kimba gaudant maždaug 1 metro ar net didesniame
gylyje. Pavasarį, kol dar neskraido vabzdžiai, jos laikosi ir kim-
ba prie pat dugno. Nereikia pamiršti, kad, gaudant viršutiniuo-
se vandens sluoksniuose, aukšlės paskui skęstantį pašarą kar-
tais nusileidžia žemiau. Tokiu atveju reikia atitinkamai pakelti
ir plūdę. Pakirsti reikia tą pačią akimirką, kai plūdė ima grimz-
ti, slinkti į šoną, šokteli aukštyn, o dar geriau, kai jos antena tik
pasvyra į šoną. Aukšlės kibimas yra žaibiškas ir labai trumpas.
Tokia pat žaibiška turi būti ir žvejo reakcija - akimirksnį pavė-
lavai, ir masalas pamestas. Reakciją galima išsiugdyti per treni-
ruotes.

APIE KUOJAS

Apie pačią žuvį
Kuoja - visiems gerai pažįstama ir labiausiai paplitusi mū-

sų gėlųjų vandenų žuvis. Ji gerai jaučiasi ramiuose užutekiuo-
se, srauniose upėse bei upeliuose, giliuose ežeruose ir net to-
kiose balose, kur paprastai gyvena tik karosai.

Kuojos paplitusios beveik visoj e Eurazijoje, kur turi daug vie-
tinių, įvairiais vardais vadinamų atmainų. Jos gyvena dideliais
būriais ir daug juda ieškodamos maisto. Pavieniui laikosi tik pa-
čios stambiausios. Minta smulkiais moliuskais, zooplanktonu bei
augaliniu maistu. Laikosi ir kimba arčiau dugno. Kur daug žo-
lių, kartais pakyla į vidutinius vandens sluoksnius, o retsykiais
kartu su aukšlėmis pagaunamos ir pačiame vandens paviršiuje.

Kuojos dažniausiai pasitaiko žvejų laimikiuose. Neteisūs tie
žvejai, kurie į kuojų žūklę žiūri iš aukšto. Nuo šių žuvelių dau-
gelis pradedame žvejybos mokslus. Norint jų sugauti, reikia
šiek tiek išmanymo. Kuojos yra įnoringos, įtarios ir reiklios tiek
įrankių, tiek pašarų, tiek masalų atžvilgiu.

Būdamos palyginti nedidelės (nors kuojų svoris dažnai vir-
šija 1 kg), šios žuvys yra stiprios ir kovingos. Tirpstant ar jau
nutirpus ledui, tiek stovinčiame vandenyje, tiek upėse kuojos
laikosi arčiau krantų. Pamario krašte jos išeina į užliejamas pie-
vas, todėl, slūgstant vandeniui, daug jų susirenka polderių ka-
naluose. Kibti pradeda dar ne visai nutirpus ledui, ir kibimas
intensyvėja iki pat neršto. Tokiu metu gaudyti tinka ir augali-
nės, ir gyvulinės kilmės masalai, tačiau kibimas kartais būna
toks atsargus, kad plūdė vos panyra, o traukiama žuvis beveik
nesipriešina. Vis dėlto paties ploniausio valo naudoti nereikė-

121



APIE KUOJAS Šiuolaikinė žūkle

tų, nes vanduo dar drumstas. Pavadėliui labiausiai tiks 0,08-
0,10 mm valas. Prieš nerštą kuojos kyla aukštyn į upę ar ežerą
įtekančiais upeliais, renkasi į ežerus jungiančias protakas, trau-
kia arčiau krantų.

Neršia gana triukšmingai sekliose vietose prie pernykščių
žolių, kartais net iššoka į krantą. Patinėlio žvynai prieš nerštą
pasidaro šiurkštūs.

Po neršto, skirtingai nei daugelis kitų žuvų, pradeda iš kar-
to ir neblogai kibti. Iš pradžių kurį laiką sukinėjasi netoli nerši-
mo vietų, ir masalui tuo metu visai nėra išrankios. Griebia vis-
ką, net kelių milimetrų slieko gabaliuką ant kabliuko. Prasidėjus
maudymosi sezonui, kuojos traukia toliau nuo atvirų krantų į
tas vietas, kur daugiau augmenijos. Į slieką dabar beveik nebe-
žiūri, tačiau gerai ima musių ir uodų trūklių lervas. Prasidėjus
vasaros karščiams, be lervų, gaudomos ir augaliniais masalais.
Šiaip kuojų skonis dažnai keičiasi, jos yra gana išrankios. Kai
kurie žvejai skundžiasi, kad jau vasaros pradžioje jos nustoja
gerai kibusios. Nenorėčiau su tuo sutikti. Pasikeičia tik kuojų
mityba, ir, jei tinkamai parinksite pašarus bei masalą, žinosite
jų susibūrimo vietas, žūklė bus sėkminga. Tiesa, kuojos, išskyrus
smulkmę, dabar nebekimba taip aktyviai kaip po neršto. Ryškiai
išsiskiria rytinis ir vakarinis kibimas.

Žūklės sėkmė labai priklauso ir nuo žvejo meistriškumo.
Žvejams dažnai pateikiu epizodą iš varžybų praktikos, įrodan-
tį meistriškumo svarbą. Kartą sportininkai atėjo į varžybų vie-
tą, kai vietiniai žvejai jau skirstėsi su gana menkais laimikiais,
nors gaudė nuo pat ankstyvo ryto. Ir ką jūs manot - varžybų
prizininkų rezultatai buvo bent 10 kartų geresni, nors gaudyta
per patį vidurdienį. Kaip jau minėjau, šiltuoju metų laiku kuo-
jų reikia ieškoti prie žolėtų krantų, žolėtų sėklių, žodžiu, kur
žolės, ten ir kuojos. Tačiau pačios didžiausios į seklias vietas
išeina anksti iš ryto, vakare ar tik tamsiuoju paros metu.

Pastebėjau, kad kuojos be aiškios priežasties mėgsta keisti
vietas. Dideliame ežere jų naują buveinę surasti pavyksta ne iš
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karto. Štai Skaisčio ežere, kur dažniausiai spiningu gaudau eše-
rius, bet mėgstu įsitaisyti ir su plūdine meškere, ne kartą esu
matęs tokį reiškinį: viename krante - tik reti kibimai, tuo tarpu
prie kito žuvys kimba viena po kitos, nors prieš savaitę buvo
atvirkščiai.

Rudenėjant kuojos traukia į gilesnes
vietas, tačiau kartais išeina į vasaros buvei-
nes. Štai dar ką esu pastebėjęs prie to pa-
ties ežero, tik jau rudens sezono metu. Bū-
na, kad tada plaukiant palei gilų krantą, kur
vasarą visada būdavo daug žuvų, skaidria-
me vandenyje nematyti nė gyvos dvasios.
Bet staiga prie žolių pasirodo tamsūs šešė-
liai. Sustojus ir pašėrus toje vietoje, laimi-
kiai dažniausiai būna neblogi, nors atrodė,
kad žuvys jau išsilaksčiusios. O Štai Nery-
je, ypač kur įteka Žeimena, pradėjus vėsti
vandeniui, stambios kuojos, susirinkusios
į tam tikras vietas, ima kibti ant žolės, nors
visur rašoma, kad tai vasaros masalas. Žve-
jys visada turi būti pastabus.

įrankiai ir jų montavimas
Kuojos gaudomos sportinėmis, sudur-

tinėmis meškerėmis, taip pat angliškosio-
mis ir boloniškosiomis palaidynėmis. Gau-
dant palankiomis sąlygomis ir arčiau
kranto, sportinei meškerei labiau tiks leng-
vos pailgos formos plūdės, o gaudant vė-
juotu oru ar srovėje geriau rinktis kriaušės
ar slyvos formos plūdes su ilgu kyliu. Su-
durtinei meškerei gaminamos specialios,
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bet tiks ir sportinių meškerių plūdės. Pastaruoju metu dažnai
naudojamos ir diskinės plūdės.

Gaudant visomis minėtomis meškerėmis, naudojami apva-
lūs, tiksliai centruoti įvairių dydžių „šrateliai" ir slankiojamo-
sios „slyvelės".

Kabliuko dydis ir forma daugiau priklauso nuo masalo, ne-
gu nuo žuvies dydžio. Mažesni, tiesaus lenkimo kabliukai tiks
gaudyti su įvairiomis smulkiomis lervomis, o tokie pat dides-
ni - naudojant augalinius masalus arba „sumuštinius". Dides-
nių negu 14 numerio kabliukų, net ir gaudant labai stambias
kuojas, vargu ar prireiks. Ne visi žvejai kreipia dėmesį į kabliu-
kų kokybę. Apie jų aštrumą jau nekalbu. Jei kabliukas iš storos
vielos, tokia atsargi žuvis kaip kuoja gali nesusigundyti ir pa-
čiu gardžiausiu ant jo užvertu masalu.

Pavadėlius su iš anksto pririštais kabliukais laikome ant spe-
cialių lankstų. Jų valas turi būti kuo plonesnis ir labai geros
kokybės. Prie pagrindinio valo jie tvirtinami „kilpa į kilpą". Gau-
dant sportine ar sudurtine meškere vidutinis pavadėlio ilgis
turi būti 15-25 cm, ir tik gaudant srovėje gali būti kiek ilgesnis.
Nepamirškime, kad gaudant su trumpesniu pavadėliu meške-
rė bus jautresnė ir greičiau pastebėsime kibimo pradžią.

Įrankių montavimas. Kuojinė sportinė meškerė montuoja-
ma kaip ir gaudant aukšles. Viską patartina atlikti namie, ne-
skubant, nes lauko sąlygomis kabliukai ir svareliai, iškritę iš
rankų, labai „mėgsta pasislėpti". Kad negadintų valo, aštrią sva-
relių įpjovą patartina kiek pataisyti peilio galu, bet geriau nau-
doti minkštus, angliškuosius, svarelius. Pritvirtinę pavadėlį,
įrangą galime vynioti ant lanksto, kuris parenkamas atsižvel-
giant į plūdės ilgį ir turi gana gilią išpjovą jai apsaugoti. Ant
lanksto užrašome būtinus duomenis apie meškerę: ilgį, pava-
dėlio storį, kabliuko numerį. Kai kurie žvejai užrašo net meš-
kerės montavimo datą, nes ilgai laikomas valas silpsta. Prieš
suvyniodami įrangą nepamirškime sureguliuoti plūdės. Pamy-
gus pirštu, ji turi greitai, bet ne staiga iškilti į vandens paviršių
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arba pradėti skęsti uždėjus patį mažiausią svarelį. Gaudant ne-
palankiomis sąlygomis, plūdė kaip visada apkraunama šiek tiek
mažiau. Maža gudrybė reguliuojant plūdę: mažiausią svarelį
galima užspausti virš aukščiausiai esančio didžiausio. Tokiu at-
veju nereikės nuimti kitų, jau užspaustų, jei norėsime juos pa-
keisti didesniais.

Pagalbiniai reikmenys
Pagalbiniai reikmenys naudojami tokie patys kaip ir gau-

dant aukšles, tik kuojoms reikės erdvesnio tinklelio, nes prie-
šingu atveju jos uždus nuo savo gleivių. Po žūklės tinklelį
reikia išversti ir prieš džiovinant išplauti. Vykdamas į žūklę
žvejys neapsieis ir be didesnio kelionės krepšio, kur galima
susidėti būtinus reikmenis. Vykstant į gaudymo vietą, galima
naudotis dviračiu vežimėliu su rankena. Tokiais prieš gerą de-
šimtmetį naudojosi prekeiviai. Užsienio žvejai, ne tik karpi-
ninkai, dažnai išskleidžia skėčius, kurie saugo ir nuo lietaus,
ir nuo saulės.

Pašarai ir masalai
Pašarai. Kuojų pašarai truputį skiriasi nuo kitų. Priešin-

gai negu aukšlės ar karšiai, stambios kuojos nemėgsta švie-
sių ir debesį skleidžiančių pašarų. Tokie gali privilioti tik smul-
kmę, todėl kuojoms skirti pašarai turi būti tamsios spalvos
arba net beveik juodi. Šios žuvys iš prigimties vengia plėšrū-
nų bet kokiame šviesiame fone. Kuojų pašarai turi būti geros
kokybės, sudaryti iš truputį stambesnių dalelių negu aukš-
lių. Štai labiausiai paplitę jų komponentai, kurių jau galima
rasti ir pas mus:

1. Malti juodos arba baltos duonos džiūvėsiai. Jie sudaro
didžiąją kuojų pašarų dalį ir yra dažnai maišomi vieni su ki-
tais. Sugeria vandenį ir sujungia kitas sudėtines dalis.
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2. Malti sausainiai. Jie saldus, todėl vilioja žuvis. Antra ver-
tus, žuvys jais greitai pasisotina, todėl jų kiekis pašaruose ribo-
jamas. Riebūs sausainiai labiau tinka stambioms kuojoms gau-
dyti tekančiame vandenyje.

3. PV-1. Tai belgų žvejų atradimas. Gerai klijuoja pašarus,
yra tamsios kaštoninės spalvos bei turi daug maistingų, sal-
džių medžiagų, viliojančių kuojas.

4. Malti meduoliai. Saldūs, klijuoja pašarus. Iš dalies gali
pakeisti PV-1.

5. Kopra. Tai maltas kokosinės palmės produktas. Specifi-
nio kvapo, nepamainomas gaudant mažame gylyje bei stovin-
čiame vandenyje. Nėra maistingas, bet gerai skaido pašarus.

6. Kopra su melasa. Truputį mažiau skaido pašarus. Melasa
gaunama kristalizuojant cukrų.

7. Kukurūzų maliniai. Būna rupesni ir smulkesni. Skaido
pašarus, o plikyti ar virti - klijuoja.

8. Malti žemės riešutai. Labai riebus ir maistingas kompo-
nentas, naudojamas gaudant upėse, kai gerai kimba stambios
kuojos. Vilioja ir kitas stambias karpines žuvis.

9. Tarkuoti kokoso riešutai. Gali būti naudojami švieži ir pa-
skrudinti.

10. Balandžių mėšlas. Tai taip pat viena iš neseniai atskleistų
belgų žvejų paslapčių. Padeda išlaikyti kuojas gaudymo vietoje.

11. Kanapės. Naudojamos šviežios, maltos arba plikytos. Ne
tik labai vilioja kuojas, bet ir „sprogdina" pašarus, traukia žu-
vis ir išlaiko jas gaudymo vietoje.

12. Linų sėmenys. Sunkusis priedas gaudant srovėje. Prieš
naudojant - paskrudinti ir sumalti.

13. Krapai. Sumalti į miltus - puikus kuojų pašarų priedas,
ypač gaudant šiltuoju metų laiku. Turi viliojantį kvapą, paspar-
tina žuvų virškinimą.

14. Kalendra. Ypač geras priedas gaudant stovinčiame van-
denyje.
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15. Malti džiovinti grybai. Turi specifinį kvapą, kuris ypač
patinka kuojoms.

Prieš pradedant maišyti kuojų pašarus, reikia numatyti san-
tykį tarp sunkiųjų klijuojamųjų medžiagų ir lengvųjų skaidan-
čių komponentų. Pastarieji daugiausia ir lemia pašaro poveikį.
Apie 1/3 pašarų masės sudaro malti džiūvėsiai, maišomi su ki-
tais rupiais grūdų maliniais. Anksčiau maltus džiūvėsius mai-
šydavome su 1/3 viščiukams skirtų kombinuotųjų pašarų. Ver-
tėtų ir dabar tai prisiminti ruošiant pašarus. Kurias medžiagas
su kuriomis maišyti priklauso nuo daugybės veiksnių: oro, se-
zono, gylio, srovės, vandens temperatūros, žuvų aktyvumo,
jų dydžio ir pan. Kartais visai neblogus kuojų pašarus pavyks-
ta pagaminti iš 4-6 komponentų. Vargu ar egzistuoja pašarai,
tinkantys visais žūklės atvejais. Kartą vienas patyręs meistras,
jaunųjų kolegų spiriamas pasakyti konkretų receptą, pusiau
juokais yra pasakęs, kad tikslų receptą gali išrašyti tik gydyto-
jas. Svarbiausia nebijoti eksperimentuoti. Tą ir daro patyrę žve-
jai, kol suranda optimaliausią pašarų sudėtį konkrečiam žūk-
lės atvejui. Dabar didelis pašarų pasirinkimas yra ir
parduotuvėse, tad tas, kas nemėgsta ar neturi laiko jiems pasi-
gaminti pats, gali sėkmingai gaudyti ir su pirktiniais. Juos gali-
ma „patobulinti" (kartais iš tikrųjų) maišant firminius pašarus
vieną su kitu arba su „slaptaisiais" savo priedais.

Pašarus reikia sumaišyti tinkamai - tai gal net svarbiau už
tai, kokios yra sudėtinės jų dalys. Nuo to, kaip paruošime pa-
šarus, labai priklausys ir žūklės sėkmė. Galioja tie patys maišy-
mo principai, apie kuriuos jau esame kalbėję: pašarai permai-
šomi pilant nedaug vandens, kad vienodai sudrėktų visos
sudėtinės dalys, po to paliekama brinkti, o po to vėl iš naujo
maišoma įpilant vandens, kol rutulys, kad ir nestipriai suspau-
džiamas, nebesuyra. Tada belieka pertrinti pašarų masę per sie-
tą, ir jie jau paruošti gaudymui.

Gaudant kuojas, pašarinis rutulys turi pradėti irti tik nu-
sileidęs ant dugno. Gaudant stovinčiame vandenyje, jis turi
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būti mažiau lipnus, o srovėje - priešingai. Lipnumas, kaip jau
minėjau, priklauso nuo sudėtinių dalių tarpusavio sąveikos.
Be to, pašarinio rutulio tvirtumas pasiekiamas spaudžiant pa-
šarų masę, todėl, atsižvelgiant į tai, kur bus gaudoma, rutu-
liai spaudžiami skirtingai. Rutulio irimo greičiui vandenyje
įtakos turi ir balastiniai priedai, kurie dažnai maišomi į paša-
rus. Pavyzdžiui, molis juos cementuoja, o žvyras arba smėlis
skaido.

Masalai. Kuojos įnoringos, tačiau visaėdės žuvys. Jų masa-
lai visiems gerai žinomi, tačiau įvairiuose kraštuose žvejai nau-
doja skirtingus. Štai vilniečiai yra pamėgę įvairiausių receptų
blynus. Be to, gaudydami Neryje, ant kabliuko dviem pirštais
užspaudžia ir duonos minkštimą, kuris gražiai juda srovėje ir
vilioja stambias kuojas, šapalus ar kitas žuvis. Sportininkai per
varžybas kuojas gaudo uodų trūklių ar musių lervomis, o kar-
tais ir jas abi užveria ant kabliuko. Musių lervos būna įvairių
rūšių ir dydžių. Nedidelės žaliųjų musių lervos, kurios dažnai
dažomos, yra labai judrios ir tinka tiek masalui, tiek pašarams.
Didelių mėsinių musių lervos labai tinka gaudant stambesnią-
sias žuvis. Iš gyvųjų pašarų, ypač pavasarį, žvejai naudoja ap-
siuvas ir medžio požievio lervas, kurias labai mėgsta stambios
kuojos.

Dar jaunystėje atsitiktinai išsiaiškinau nedidelę paslaptį, ku-
ria dabar ir pasidalinsiu. Gaudžiau Dangės upėje aukščiau Klai-
pėdos. Kibo silpnai, todėl nutariau ant kabliuko užkabinti rie-
šute rastą gelsvai baltą kirmėlytę tamsia galvute. Plūdė iškart
pasislėpė po vandeniu, o ant kranto atsidūrė stambi kuoja. Po
jos - dar viena, bet po to masalo nebeliko. Vėliau daugybę kar-
tų įsitikinau, jog geresnio masalo už šį kuojoms nėra. Gaila,
kad jis sezoninis ir daugiau atsitiktinis, bet žvejams, pasitai-
kius progai, patariu šios kirmėlytės neišmesti. Šis patyrimas ma-
ne labai paskatino domėtis įvairiais masalais bei gaudymo pa-
slaptimis.
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Nemuno žemupio ir jo intakų kuojos pavasarį ir rudenį (o
dažnai ir vasarą) mielai griebia ir paprasčiausią slieką, nors ne-
atsisako ir kitų masalų.

Iš augalinių masalų dažniausiai naudojamos perlinės kruo-
pos, kukurūzai, žirniai bei įvairios tešlos. Štai vienas tešlos pa-
vyzdys: į dubenėlį įmušamas kiaušinis, išimama pusė trynio ir
įlašinama 20-25 lašai saulėgrąžų aliejaus. Viskas gerai išplaka-
ma, pridedama kvietinių miltų, gerai išminkoma, kol masė pa-
sidaro vientisa, tampri ir nelimpa prie rankų. Tokios tešlos žir-
nio dydžio ar mažesni rutuliukai gerai laikosi ant kabliuko net
kelis kartus užmetant meškerę ir gerai „prasikerta". Šią tešlą
puikiai griebia ne tik kuojos.

Užsienio žvejams geriausias kuojų masalas yra kanapių grū-
dai. Pas mus šis masalas dar beveik nežinomas. Aš dar siūly-
čiau nepamiršti paprasčiausios bulvės, nebaigusios virti pasū-
dytame vandenyje. Esu ne kartą įsitikinęs, kad pavasarį, kol
vėsus vanduo, tai bene pats geriausias ir lengviausiai pasiga-
minamas masalas kuojoms.

Pabaigoje dar noriu priminti, kad nesvarbu, kokiais masa-
lais gaudysime kuojas, svarbu neužmiršti, kad kabliuko smai-
galys visada turi likti atviras.

Gaudant stovinčiame vandenyje netoli nuo kranto, naudo-
jamos sportinės arba sudurtinės meškerės su elastinga guma.

Įranga gaudant kuojas stovinčiame vandenyje
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Pradedame nuo dugno ištyrimo. Užkabinę gilmatį, kruopš-
čiai išmatuojame dugną, išsiaiškiname, ar gaudymo vietoje yra
žolių, akmenų, kitų kliuvinių ir ar dugnas turi nuolydį į kurią
nors pusę. Tai atlikę sužinosime ir kur mesti pašarus.

Kuojos dažniausiai gaudomos prie pat dugno. Pašarinius
rutulius reikia mesti ties koto viršūnėle. Norėdami atkreipti žu-
vų dėmesį, plūdę lėtai patraukiame į kurią nors pusę ir vėl grą-
žiname j šėrimo vietą. Kartais ją kiek pakeliame ir vėl nulei-
džiame. Reikia atminti, kad giliuose ežeruose, pučiant vėjui,
priešinga jam kryptimi beveik visada susidaro povandeninė

Įranga gaudant stambins
kuojas boloniškąja palaidyne Įranga gaudant kuojas srovėje
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Po vandeniu dažnai susidaro vėjui priešingos krypties srovė, todėl pašaras
metamas kiek pavėjui

srovė. Ji veikia ir neša ne tik meškerės įrangą, bet ir skęstančius
ar jau dugne gulinčius pašarus. Tokiu atveju, atsižvelgiant į jos
stiprumą, pašarinius rutulius reikia sumesti kiek pavėjui. Jei
kurį laiką nebekimba, masalą vertėtų patraukti kiek toliau nuo
šėrimo vietos. Kartais pašariniai rutuliai nurieda nuožulniu
dugno šlaitu, ir žuvys ten susirenka.

Gaudant stovinčiame vandenyje palankiu oru tiek sporti-
ne, tiek sudurtine meškere, pakaks 0,3-1 g išlaikančios plū-
dės. Gaudant nepalankiomis sąlygomis, reikėtų kiek sunkes-
nės įrangos.

Kai sportine meškere gaudome seklioje vietoje, plūdė bū-
na gerokai nutolusi nuo koto viršūnės, ir tokiu atveju sunkiau
išlaikyti masalą šėrimo vietoje pučiant vėjui, be to, negalimi
manevrai vedžiojant plūdę. Sudurtinė meškerė šiuo atveju pra-
našesnė.

Gaudant lėtoje srovėje iki keliolikos metrų nuo kranto,
naudojamos ir teleskopinės, ir sudurtinės meškerės. Kai gau-
doma tik 7-8 m nuo kranto, lengvesnė ir manevringesnė yra
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sportinė. Gaudant lėtoje srovėje, plūdė turi išlaikyti 0,5-2 g.
Kiek labiau koncentruotas negu gaudant stovinčiame vande-
nyje gali būti ir svarelių išdėstymas. Ideali vieta gaudyti kuo-
joms yra, kur vienoda nestipri srovė, lygus, ne per daug dum-
blėtas ir švarus dugnas, sektoriaus gale pasroviui truputį
kylantis į viršų.

Gaudydami kuojas, iš pradžių sumetame 8-10 apelsino dy-
džio pašarinius rutulius, ir, kol jos kimba, geriau papildomai
nebešerti, nes šios žuvys, ypač stambesnės, yra labai įtarios ir
atsargios. Vėl šeriame tik kai pradeda silpniau kibti. Kartais ki-
bimas pagerėja masalą leidžiant kiek toliau pasroviui nuo šėri-
mo vietos. Gaudant didesnėse lėtose upėse arba kai kuriuose
ežeruose su ilgais atabraidais, masalą reikia numesti toliau. Čia
neišsiversime be tolimojo užmetimo įrankių. Tose vietose, kur
srovė stipri, labai tiks boloniškoji meškerė. Tiks ir visi tekan-
čiam vandeniui skirti sunkūs bei lipnūs pašarai - srovėje žu-
vys nėra labai išrankios. Čia dažnai šeriama ir grynaisiais au-
galinės bei gyvūninės kilmės pašarais, kurie mėtomi arba
šaudomi su timpa. Žūklei srovėje reikia gana daug pašarų, ypač
gaudant per varžybas (kartais net keliolikos kilogramų trims
varžybų valandoms). Pašariniai rutuliai turi būti sunkūs ir lė-
tai „išsiplaunantys". Užmetant jie neturi suirti dėl išcentrinės
jėgos. Tokių pašarų komponentai dažniausiai yra maltos duo-
nos džiūvėsiai, malti meduoliai ar sausainiai, PV-1, linų sėme-
nys, kanapės, kukurūzų maliniai ir kitos sunkesnės, klijuojan-
čios medžiagos. Gaudant kuojas pageidautina į pašarus įmaišyti
balandžių mėšlo, kuris ilgiau sulaiko žuvis prie pašarų.

APIE KARŠIUS

Apie pačią ŽUVĮ

Karšiai plačiai paplitę visuose Europos vandenyse, išsky-
rus upių aukštupius ir kalnų ežerus. Jų nėra tik Apeninų ir
Pirėnų pusiasaliuose. Šios žuvys puikiai jaučiasi ir šaltojo kli-
mato juostoje: stambių karšių esu pagavęs net Laplandijos šiau-
rėje už poliaračio.

Lietuvoje karšiai gyvena beveik visose didesnėse upėse ir
ežeruose. Jų gausu Nemuno žemupio atšakose, Atmatoje, Skir-
vytėje bei Minijoje. Šių žuvų pasitaiko ir vandenyse, kur gylis
siekia vos 1 m, nors šiaip karšiai mėgsta gilesnes vietas.

Karšis yra karpinių šeimos žuvis. Jo kūnas aukštas ir suplo-
tas, burna primena dumples ir pritaikyta rinkti masalą nuo dug-
no. Didesnių žuvų Šonai yra tamsiai bronzinės spalvos, pilvas
baltas, o pelekai pilki. Mūsų sąlygomis karšiai neršia gegužės-
birželio sandūroje, kai vanduo sušyla iki 12-13 ° C. Tada jie
renkasi į būrius ir traukia arčiau krantų ar sėklių. Neršia pagal
didumą: skleidžiantis beržų lapams pradeda mažiausieji, vė-
liau, žydint ievoms - stambesni, o kai plaukėja rugiai - patys
stambiausi. Nerštas trunka 2-3 dienas, bet staiga atšalus gali ir
nutrūkti - tada žuvys kuriam laikui pasitraukia į gilesnes vie-
tas. Neršto pradžia priklauso ne tik nuo meteorologinių sąly-
gų: štai pajūrio zonoje ir Rytų Lietuvoje jis gali prasidėti skir-
tingu laiku. Šių žuvų vislumas gana didelis, tačiau tik iš labai
mažos ikrų dalies išauga žuvys. Kitus ikrelius suryja dyglės,
pūgžliai, ešeriai, vandens vabalai ir kiti plėšrūnai.

Karšiai auga palyginti lėtai, subręsta tik 6-7 gyvenimo me-
tais. 1,5-2 kg sverianti žuvis jau turi 12-13 metų. Šios žuvys
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užauga iki 7-8 kg svorio, o kai kuriais duomenimis - būna ir
dar didesnių.

Karšiai - dugninės žuvys ir minta šoniplaukomis, kirmėlė-
mis, bet labiausiai - uodų trūklių lervomis. Šie uodai deda kiau-
šinėlius į vandenį, išsiritusios lervutės sulenda į dumblą ir čia
vystosi, kol užauga. Šis ciklas trunka dvejus metus. Pastebėta,
kad nuo uodų trūklių lervų kiekio tiesiogiai priklauso ir karšių
gausumas vandens telkinyje. Stambesnės žuvys minta dreise-
nomis, todėl karšiai dažnai aptinkami prie povandeninių šlai-
tų, kur šie moliuskai gyvena kolonijomis.

Ežeruose karšiai laikosi duobėse, o ieškoti maisto išeina į
seklesnes, vidutiniškai dumblėtas vietas su reta vandens aug-
menija virš povandeninių sėklių ir šlaitų. Įdomų vaizdą teko
stebėti viename iš didesnių Lietuvos ežerų. Gerokai įdieno-
jus dviejų metrų gylyje esančiame žolėtame sėkliuje išmečiau
inkarą. Čia dažnai pavykdavo spiningu pagauti stambių eše-
rių. Dar nespėjus nurimti vandeniui, po juo pastebėjau kaž-
kokį judėjimą ir sustingau iš nuostabos. Tiesiai po manimi,
pusantro metro pločio juosta plaukė stambūs karšiai. Kiek jų
ten buvo! Supratau, kad esu netoli karšių mitybos vietos, bet
neturėjau tinkamų gaudymo įrankių. Esu ne sykį matęs kar-
šius, žaidžiančius vandens paviršiuje, bet tokio „parado" dau-
giau neteko regėti.

Upiniai karšiai laikosi duburiuose, prie nuolaidžių šlaitų,
bet dažniausiai tokiose vietose, kur taip pat netoli yra ramios,
dumblėtos ir žolėtos ganyklos. Kai oras ramus, tokias vietas
galima surasti pagal kylančius oro burbuliukus, kuriuos, raus-
dami dumblą, sukelia karšiai. Anksti pavasarį iki neršto kar-
šiai dažnai pasirodo sekliose vietose, kur anksčiausiai įšyla
vanduo. Gaudydamas kuojas, stambių karšių ne kartą esu pa-
gavęs ten, kur gylis nesiekia nė metro. Minėtu laiku jie labai
mėgsta laikytis ir aukščiau Nemuno dambų, kur palyginti ne-
gilu ir susidaro grįžtamosios srovės. Užėjus karšių būriui, van-
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dens paviršiuje aiškiai matomi vandenį raižantys pelekai ir
sūkuriai.

Sakoma, kad neršto metu karšiai nekimba. Tai ne visai tiesa,
bet vis tik šiuo metu tikram žvejui etika neleidžia gaudyti žuvų.
Tegu žuvys ramiai išneršia. Sako, kad senovėje per karšių nerštą
net varpais neskambindavo.

Po neršto, kiek pailsėję, karšiai pradeda aktyviai kibti. Eže-
ruose jie dar ilgai laikosi netoli nerštaviečių. Kartais sėkmingai
gaudoma net visai netoli kranto. Įsibėgėjus vasarai, karšiai jau
laikosi savo įprastinėse vietose - toliau nuo kranto, o į sekles-
nes vietas atplaukia tik maitintis ir sutemus. Rudenėjant šios
žuvys jau nuolat laikosi tik giliose vietose. Tada karšiai sėkmin-
gai gaudomi dugninėmis meškerėmis.

Nustatyta, kad karšiai maitinasi esant vandens temperatū-
rai nuo 6 iki 22 °C, tad jų pagauti galima iki pat žiemos sezono
pradžios ir net iš po ledo. Kai vanduo atšąla, žuvų medžiagų
apykaita sulėtėja, ir jos maitinasi nebe taip intensyviai. Kuo
žuvys minta, galima spręsti iš jų skrandžio turinio. Patyrę žve-
jai dažnai išskrodžia pirmą sugautą žuvį ir gauna naudingos
informacijos.

Šiltuoju metų laiku (t. y. ne žiemos mėnesiais) karšiai gau-
domi visų rūšių plūdinėmis, taip pat dugninėmis ir pusiau dug-
ninėmis meškerėmis. Apie tai kalbėsime atskirai.

Pašarai ir masalai
Pašarai. Visų žvejų tikslas - surasti tokius pašarus, kurie pri-

viliotų ir išlaikytų gaudymo vietoje visas aplinkui esančias žu-
vis. Pašarų kokybę lemia gerai tarpusavyje suderintos jų kom-
ponentų savybės. Jie turi būti aukštos kokybės, nepasenę. Daug
lemia tiksliai parinktos produktų proporcijos, spalva, kvapas
ir, žinoma, mokėjimas juos sumaišyti. Labai svarbu sugebėti
parinkti, paruošti ir pateikti pašarus konkrečiam žūklės atve-
jui. Šiuo sugebėjimu, o kartais nuojauta, kuri ateina su laiku,
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patyrę žvejai labiausiai ir skiriasi nuo naujokų. Ruošdami pa-
šarus jie atsižvelgia į metų laiką, oro sąlygas, vandens lygį ir jo
temperatūrą, tėkmės greitį, vandens telkinio ypatybes ir dau-
gybę kitų faktorių.

Karšiai - dideli smaližiai. Jie puikiai skiria atspalvius, kva-
pus ir, priešingai negu gaudant viršutiniuose vandens sluoks-
niuose, kur dažnai užtenka sudaryti apetitą žadinančią aplin-
ką, jiems reikia duoti paragauti pašarų. Jie turi būti ne tik
kvapnūs ir skanūs, bet ir sudaryti iš stambesnių sudėtinių da-
lių, labiau maistingi bei greitai virškinami. Kaip ir daugelis kar-
pinių žuvų, karšiai mėgsta saldžius pašarus. Kaip ir gaudant
bet kurias kitas žuvis, labai svarbi pašaro spalva. Pastebėta, kad
karšiai labiausiai mėgsta šviesius, geltonos ar net baltos spal-
vos, pašarus. Tačiau žinoma daugybė atvejų, kai karšiai susi-
rinkdavo ir prie tamsesnių. Vėlgi viskas priklauso nuo sąlygų,
o šiuo atveju - matyt, nuo vandens telkinio. Kur ir ką begau-
dytų žvejys, svarbiausia prisitaikyti prie esamų sąlygų.

Pagrindiniai pašarų komponentai:
1. Malti baltos ar juodos duonos džiūvėsiai. Jie dažnai su-

maišomi kartu, be to, yra pašarų pagrindas. Balti labiau klijuo-
ja pašarus.

2. Malti sausainiai. Geras komponentas, tačiau sotina žu-
vis, todėl pašaruose turi sudaryti ne daugiau 15%.

3. Maltas biskvitas. Turi klijuojančių savybių, labai pageri-
na pašarų kokybę.

4. Žemės riešutai. Skrudintų žemės riešutų miltai turi rudą
spalvą ir malonų kvapą. Vilioja ne tik karšius. Švieži malti že-
mės riešutai naudojami gaudant stambius karšius.

5. Kukurūzai. Sausi ar užplikyti jų dribsniai naudojami gau-
dyti stambioms žuvims. Virti kukurūzų maliniai turi malonų kva-
pą, dažnai naudojami pašaruose. Kukurūzų miltai skaido paša-
rus. Rupesni maliniai užplikomi ir paverdami - tuomet tampa
maistingesni ir gerai klijuoja pašarus. Prancūzų žvejai žino ir
naudoja bent dešimties rūšių komponentus iš kukurūzų.
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Įranga gaudant karšius:

a) teleskopine ir sudurtine meškere stovinčiame vandenyje;
b) teleskopine ir sudurtine meškere lėtoje srovėje;
c) angliškąja palaidyne stovinčiame vandenyje;
d) boloniškąja palaidyne
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6. PV-1. Šis sunkus, klijuojantis ir saldus priedas naudoja-
mas gaudant ne tik karšius, bet ir kitas stambias žuvis.

7. Malti grūdai. Gaudant karšius, naudojami ir stambiai, ir
smulkiai malti kviečiai. Užplikyti klijuoja pašarus bei sotina žu-
vis. Malti avižiniai dribsniai sotina žuvis ir labai gerai klijuoja
pašarus. Dažniausiai naudojami tik gaudant prie dugno. Paša-
ruose sudaro iki 15 proc.

8. Maltos šviežios ar plikytos kanapės. Tai tradicinė kuojų
pašarų dalis; labai vilioja ir karšius. Kanapes iš dalies gali pa-
keisti maltos saulėgrąžos.

9. Maltos kalendros sėklos. Turi labai stiprų kvapą. Dažniau
naudojamos gaudant stovinčiame vandenyje.

10. Maltos aguonos. Retas komponentas, gerai išlaiko kar-
šius gaudymo vietoje.

11. Malti linų sėmenys. Sunkus, pašarus skaidantis priedas.
Prieš malant paskrudinami. Yra nuomonė, kad linų sėmenys at-
baido karšius, tačiau belgų ir prancūzų žūklės ekspertai tai neigia.

12. Maltos saulėgrąžos. Sunkus, pašarus skaidantis, kvapus
priedas. Mažai naudojamos Vakaruose, bet pas mus įprastos.
Prieš malant - paskrudinti su lukštais.

13. Saulėgrąžų išspaudos. Susmulkintos užplikomos arba
šutinamos. Kaip ir gyvieji priedai, į pašarus dedamos tik gau-
dymo vietoje.

14. Kombinuotieji pašarai. Dažnas karpių pašarų priedas,
bet labai tinka ir karšių žūklei. Susmulkinami ir maišomi su
džiūvėsiais.

Karšių žūklei reikalingi natūralūs gyvūninės kilmės pašarų
priedai: musių ar uodų trūklių lervos, musių lėliukės, kapoti
sliekai, smulkintų moliuskų mėsa ir pan. Sliekus ir moliuskus
reikia paruošti prieš pat gaudymą, nes susmulkinti jie greitai
genda ir nebevilioja žuvų. Turbūt svarbiausias priedas ir ska-
nėstas gaudant karšius yra uodų trūklių lervos. Į pašarinius
rutulius jos dedamos tik prieš pat sumetant į vandenį.
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Kad pašarai įgautų labiau savitą specifinį kvapą ir geriau
viliotų žuvis, naudojami įvairūs kvapūs priedai. Jie būna skys-
ti arba miltelių pavidalo. Iš daugybės paminėsiu tikrai puikų ir
Europoje pripažintą Brasem, kurį sukūrė garsus belgų žvejys,
triskart pasaulio čempionas Van der Eynde. Labai geri ir pran-
cūzų firmos Sensas kvapieji priedai, kurie sparčiai populiarėja
pas mus ir yra to verti.

Masalai. Karšiams gaudyti naudojami gyvūninės ir augali-
nės kilmės masalai.

Gyvūninės kilmės masalai:
1. Uodų trūklių lervos. Stambesnės lervos yra vienas iš pa-

grindinių masalų gaudant karšius. Ant kabliuko dažnai veria-
mi su musių lervomis, sliekais ar net augaliniais masalais.

2. Musių lervos. Gaudant karšius, labiau tinka stambios, net
iki 1,5 cm ilgio, mėlynųjų naktinių musių lervos, kurios dažnai
dažomos geltona ar raudona spalva. Kitų mėlynųjų, tik mažų,
musių, kurios pradeda skraidyti tik gerai įšilus orams, lervos
irgi tinka masalui, bet labiau - pašarams. Jos yra labai gajos ir
judrios.

3. Musių lervų lėliukės. Nepaisant trapumo, jos yra puikus
masalas gaudant net stambias žuvis. Šį masalą ypač vertina an-
glų žvejai. Geriau tinka šviesesnės. Lėliukėms reikalingi ploni,
bet tvirti kabliukai.

4. Sliekai. Tai pripažintas karšių skanėstas. Karšiams ypač
patinka maži raudoni ir labai gajūs sliekai, randami komposte
arba po pūvančiais lapais. Jie turi žuvis viliojantį specifinį kva-
pą, bet tai nėra labai patvarus masalas. Kiek stambesni, su gel-
tonais ruožais sliekai taip pat turi aštrų, labai viliojantį karšius
kvapą. Jie aptinkami mėšlynuose prie arklidžių arba tarp pū-
vančių medžio pjuvenų. Karšiams gaudyti galima naudoti ir
visų kitų rūšių sliekus, o didelėse upėse, ypač pakilus vande-
niui, gerai tinka ir naktiniai. Juos prieš naudojant kelias paras
reikia palaikyti drėgnose samanose, kad apsivalytų, pasidary-
tų gajesni ir tvirtesni. Jaunystėje gaudydamas karšius Nemu-
no žemupyje kito masalo beveik ir nenaudojau.
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Augalinės kilmės masalai:
1. Kviečiai. Turi natūralų kvapą. Naudojami šutinti šiltuoju

metų laiku.
2. Kukurūzai. Naudojami ne tik karšiams, bet ir kitoms stam-

bioms žuvims gaudyti. Gali būti dažomi ir aromatizuojami. Daž-
nai naudojami ir konservuoti kukurūzai.

3. Tešlos, įvairūs blynai, kurių sudėtyje yra žirnių ar kuku-
rūzų miltų.

4. Virti makaronai.

Gaudymas stovinčiame vandenyje
Kai karšiai laikosi palyginti netoli nuo kranto (iki kelioli-

kos metrų), stovinčiame vandenyje juos patogiausia gaudyti
teleskopinėmis (sportinėmis) arba sudurtinėmis meškerėmis.
Jei pavyksta aptikti žuvų buvimo vietą ir pasirinkti tinkamą
gaudymo laiką, laimikiai dažnai būna įspūdingi. Prieš prade-
dant gaudyti, reikėtų kruopščiai ištyrinėti dugną. Gaudymo
vietoje jis turėtų būti gana lygus, be kliuvinių. Dumblėtose vie-
tose patartina turėti ir sunkų, ir lengvesnį gilmačius, kad būtų
galima nustatyti, kokio storio yra dumblo sluoksnis. Matuo-
jant gylį gaudymo vietoje, valas nuo koto viršūnės turi leistis
stačiu kampu.

Gaudant šią atsargią žuvį palankiu oru, reikia kuo lengves-
nės meškerės įrangos, panašios kaip ir gaudant stambias kuo-
jas. Pučiant vėjui ir banguojant, įrangą nedvejojant reikia pa-
sunkinti. Nepalankiu oru sudurtinė meškerė su elastinga guma
turės didelį pranašumą prieš teleskopinę meškerę.

Pašarai turi būti tokie lipnūs, kad iš jų suformuoti rutuliai
pradėtų irti vos nusileidę ant dugno. Gaudant stovinčiame van-
denyje, į pašarinius rutulius nepatartina iš karto įmaišyti daug
gyvųjų priedų. Juos geriau naudoti šeriant papildomai. Jau mi-
nėjau, kad karšiai, priešingai negu kuojos, mažiau linkę vaiky-
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tis greitai judančius masalus ant kabliuko, tačiau labai mėgsta
aplink juos judančius pašarus, taigi ir papildomą šėrimą.

Masalas turi liesti dugną arba būti prie pat jo. Gaudant la-
bai dumblėtoje vietoje, vos pradėjus kibti arba iŠ kitų požymių
(kylančių burbuliukų, sujudėjusios plūdės) pastebėjus susirin-
kusius prie pašarų karšius, masalą su kabliuku patartina tru-
putį pakelti virš dugno, kad žuvys greičiau jį aptiktų.

Štai galima pašaro sudėtis gaudant stovinčiame vandenyje:
3 dalys juodos duonos džiūvėsių su 1 dalimi malto batono

arba 1 dalimi viščiukams skirtų kombinuotųjų pašarų;
1 dalis PV-1 (arba 1 dalis avižinių miltų);
1 dalis kukurūzų (arba saulėgrąžų) išspaudų;
1 dalis kopros miltų;
1 dalis maltų kalendros sėklų.
Kad pašaras imtų greičiau veikti, patartina įmaišyti šiek tiek

smulkiai tarkuoto kokoso riešuto. Priklausomai nuo gylio, pri-
dedama balasto (smėlėtos žemės, smėlio ar pan.) ir aromatinių
priedų.

Gaudymas lėtoje srovėje
Sis gaudymas panašus į gaudymą stovinčiame vandeny-

je, tik meškerės įranga kiek sunkesnė. Naudojami tiek užspau-
džiamieji „šrateliai", tiek ir slankiojamosios „slyvelės". Gau-
dant sudurtine meškere, šeriama ties koto viršūnėle.
Gaudymo pradžioje, kol žuvys dar nesusirinko, masalą pa-
tartina leisti kiek toliau pasroviui. Vėliau šėrimo zonoje meš-
kerę geriau „blokuoti".

Pašaro sudėtis, gaudant lėtai tekančiame vandenyje, galė-
tų būti tokia:

2 dalys juodos duonos džiūvėsių;
2 dalys baltos duonos arba batono džiūvėsių - gali būti mai-

šomi su viščiukams skirtais kombinuotaisiais pašarais;

141



APIE KARŠIUS

2 dalys PV-1;
1 dalis maltų riebių sausainių;
1 dalis kopros miltų;
1 dalis paskrudintų ir sumaltų linų sėmenų;
1 dalis žemės riešutų miltų.
Patartina pridėti plikytų kukurūzų išspaudų bei saują Bra-

sem arba Brasemix pašarų, taip pat balastinių medžiagų bei
kvapiųjų priedų. Iš pastarųjų gerai tiks Aromiz Sensas Brėmes.
Įdomu tai, kad Vakarų šalių žvejai, gaudydami karšius, be-
veik nenaudoja tokių pas mus populiarių tikrai gerų pašarų
komponentų kaip kiaušinių milteliai ar maltos saulėgrąžos.
Vakaruose labai populiarios kanapės ir įvairūs ruošiniai iš ku-
kurūzų.

Gaudant stovinčiame vandenyje arba lėtoje srovėje, kai žu-
vys laikosi toli nuo kranto, patogiau yra gaudyti angliškąja pa-
laidyne. Žinotina, kad prie stovo, ant kurio keičiant masalus ir
atkabinant žuvį statoma meškerė, pravartu pritaisyti kempinę
valui nuvalyti, nes karšis yra labai gleivėtas. Jei yra galimybė,
gaudymo vieta ežere pasirenkama, kur vėjas pučia į nugarą.
Didelėse upėse, pavyzdžiui, Nemune, karšiai renkasi tame
krante, į kurį ritasi bangos.

Meškerė užmetama švelniai, bet vis greitėjančiu tempu, tie-
siai per save, išnaudojant koto lankstumą, bet neskubant per
greitai nuleisti jo viršūnės. Vienas ar du pirštai laikomi ant ritės
būgnelio, kad prieš plūdei nukrentant į vandenį valas išsitemp-

tų. Po to staigiu judesiu
pamerkiant koto viršūnė-
lę paskandinamas valas ir
pakoreguojama plūdės
padėtis, atsižvelgiant į šė-
rimo vietą. Norint gaudy-
ti tiksliai šėrimo vietoje,
valas pažymimas specia-
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liu žymekliu. Karšio kibimą galima atpažinti iš ilgoko Waggler
plūdės skendimo. Gaudant seklesnėse vietose, pakirsta žuvis
kartais net išsiverčia į vandens paviršių. Kaip ir gaudant kitas
stambesnes žuvis, nereikėtų piktnaudžiauti ritės stabdžiais.
Svarbu, kad valas niekada nebūtų paliktas laisvas. Karšis nėra
labai ištvermingas kovotojas, tad pajutus, kad pradeda pasi-
duoti, žuvį reikia nedelsiant versti į graibštą.

Gaudymas stiprioje srovėje
Gaudant stiprioje srovėje, sudurtinės meškerės įranga turi

būti gana sunki, nes masalą reikia išlaikyti šėrimo vietoje. Kai
masalas srovėje toliau leidžiamas vis pristabdant, karšiai gau-
domi boloniškąja palaidyne. Dažniausiai užtenka 6 m ilgio ko-
to, tačiau jei gylis didesnis, ilgis gali siekti ir 8 m. Plūdės su ilgu
kyliu privalo išlaikyti iki 10 g, o kartais ir didesnį svorį. Per var-
žybas Nemuno žemupyje dažnai naudojamos apie 16 g išlai-
kančios plūdės.

Pašarai privalo būti sunkūs ir lipnūs, kad iš jų suformuotas
rutulys skęstų kaip akmuo, bet nusileidęs į dugną išsiplautų.
Pašarams pasunkinti naudojamos balastinės medžiagos: mo-
lis, smėlis, sijota pakrantės žemė. Norint stiprioje srovėje iš-
laikyti susirinkusius karšius, reikia nuolat šerti. Mandarino ar
kiaušinio dydžio pašarinis rutulys užmetamas praktiškai po
kiekvieno manevro meškere ar ištraukus žuvį. Gaudant sudur-
tine meškere ir užmetus masalą, įranga galima stabdyti pamer-
kus į vandenį koto plongalį. Tuo pačiu metu laisva ranka for-
muojamas naujas pašarinis rutulys, kuris metamas į kampą,
susidariusį tarp koto viršūnėlės ir įtempto valo. Kartais šeria-
ma ir grynaisiais gyvulinės ar augalinės kilmės pašarais. Trijų
valandų žūklei stiprioje srovėje kartais reikia keliolikos ar net
kelių dešimčių kilogramų pašarų. Žvejai kartais juokauja, kad
dabar, norint pasiruošti aukšto lygio varžyboms, reikia tiek pat
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lėšų, kiek ir ruošiant automobilį lenktynėms. Gal tai kiek per-
dėta, tačiau nuo tų laikų, kai užtekdavo paberti kelias saujas
kombinuotųjų pašarų ar pusę kibiro kokių nors grūdų, tikrai
toli pažengėme. Siūlau vieną iš galimų pašarų variantų, kurį,
gaudydami stiprioje srovėje, naudoja prancūzų žvejai:

50 proc. 3000 Sensas Superfond;
40 proc. 3000 Sensas Riviėre;
10 proc. plikytų kukurūzų išspaudų;
kvapiosios medžiagos (Aromix Sensas);
balastinės medžiagos (kiekis priklauso nuo gaudymo są-

lygų)-
Gaudant karšius stiprioje srovėje, svarbu, kad pašarai būtų

labai lipnūs, sunkūs ir maistingi. Norint išvengti klaidų ruo-
šiantis atsakingai žūklei, paprasčiau naudoti firminius. Būtini
ir gyvieji pašarų priedai. Gaudyti karšius mėgstu nuo tų laikų,
kai gaudymo įrankiai dar nebuvo tokie tobuli. Tada naudoda-
vau tik savo gamybos pašarus, į kurių sudėtį įeidavo papras-
čiausios ir visiems prieinamos medžiagos: malta, o kartais ir
mirkyta duona, rupūs kviečių, miežių, kukurūzų maliniai, ku-
riuos užplikydavau karštu vandeniu, dažniausiai kartu su per-
linėmis kruopomis šutinti žirniai, skrudinti ir pertrinti linų sė-
menys ir pan. Karšių gaudymui beveik visada naudoju šviežiai
virtas ir pertrintas bulves. Paprastiems, bet neblogiems paša-
rams pagaminti dažnai gali užtekti tik dalies mūsų išvardytų
medžiagų. Be kvapiųjų medžiagų bet kuriuo atveju neapsiei-
sime. Dabar dažniausiai naudoju Aromix Brėmes kvapiuosius
priedus.

APIE LYNUS

• Apie pačią žuvį
Lynas - graži ir stipri karpinių šeimos žuvis - ramios žūk-

lės mėgėjus domina dėl savo gyvenimo būdo ir kulinarinių sa-
vybių. Jis labai skanus ir beveik neturi ašakų. Lyno kūnas kres-
nas, labai gleivėtas, žvynai smulkūs. Nugara - tamsiai žalia,
šonai - žalsvai auksinės spalvos, pa-
pilvė - gelsvai balta, akys - mažos ir
raudonos. Lynai paplitę visoje Euro-
poje, išskyrus šiaurinius rajonus bei
visą Skandinaviją. Jie sėkmingai bu-
vo aklimatizuoti Australijoje, Afrikoje
ir Siaurės Amerikoje, kur auginami
tvenkiniuose. Lietuvoje jų aptinkama
visur, o kai kur - net gausiai. Žinau
vieną nuošalų ežerėlį, kur kitokių žu-
vų beveik ir nesama. Birželio pradžio-
je čia galima pagauti kelias dešimtis
lynų, bet didesnių nei 200 g beveik ne-
pasitaiko - matyt, dėl didelės konku-
rencijos. Lynai mėgsta seklius, dum-
blėtus, ypač užpelkėjančius ežerus,
tvenkinius, apleistus karjerus, kana-
lus, bet gyvena ir ramiose upėse. Pa-
gal statistikos duomenis, lynų Lietu-
voje nuolat gausėja. Jų yra net kelios
rūšys. Buvo aklimatizuotas ir auksinis
lynas, kuris nuo kitų savo gentainių
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skiriasi tik kūno spalva. Lynas - dugninė žuvis, bet maistą ren-
ka nuo vandens augmenijos ir viršutiniuose vandens sluoks-
niuose. Skirtinguose vandens telkiniuose jie auga nevienodai.
Didžiausias Lietuvoje pagautas lynas, anot prof. J. Virbicko, svė-
rė 4,5 kg, tačiau žvejams retokai užkimba didesnės negu 2-
2,5 kg žuvys. Gyvena jie nedideliais tuntais, o stambesni daž-
nai pasitaiko ir po vieną.

Lynai neršia vėlai - birželio-liepos mėnesį ant vandens au-
galų, kai vanduo įšyla iki 19-20 °C. Dauguma kitų žuvų tuo
laiku jau būna išneršusios. Jaunos žuvys retai palieka žolių są-
žalynus. Jos minta planktonu, o paaugusios - daugiausia vė-
žiagyviais, lervomis, dėlėmis, apsiuvomis ir sliekais, tačiau ne-
atsisako ir augalinio maisto. Ypač mėgsta uodų trūklių lervas.
Žvejybos literatūroje rašoma, kad lynams surasti maisto pade-
da ne tik trumpi ūseliai, bet ir visame kūno paviršiuje išdėstyti

skonio receptoriai. Nesii-
mu spręsti, kiek čia teisy-
bės. Lynai aktyviai maiti-
nasi po keliskart per
dieną, tačiau ne taip re-
guliariai, kaip, sakysim,
karšiai. Net tame pačia-
me vandens telkinyje
vieną kartą gali geriau
kibti vienu, o kitą kartą -
kitu paros laiku. Matyt,
tai priklauso nuo atmo-
sferos slėgio, vandens
temperatūros, apšvieti-
mo ir kitų sąlygų. Lynai
gerai kimba ir nakties

Dugninės meškerės dažnai montuojamos su m e t u . Tada dažniau pa-
minkštais ar kietais vamzdeliais, kad mažiau g a u n a m o s didesnės žu-
painiotųsi valas
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Dugninės meškerės įranga su svareliais:
a) su ilgesniu pavadėliu;
b) su slankiojamuoju svareliu;
c) su trumpu pavadėliu, kai dugnas dumblėtas ir žolėtas

vys. Daugelio lynų gaudymo specialistų tvirtinimu, lynų pa-
ros maitinimosi grafikas yra maždaug toks: nuo aušros iki ge-
rai įsidienojant jie laikosi žolėtose vietose arčiau krantų 0,5-1,5
m gylyje, kur rausiasi po dugną. Tose vietose tuo metu matyti į
viršų kylantys burbuliukai ir judančios žolės. Vėliau žuvys pa-
sitraukia toliau nuo kranto bei renka maistą nuo vandens aug-
menijos. Rinkdami vėžiagyvius ir įvairias kirmėles nuo van-
dens lelijų lapų apačios, kaip ir raudės lynai garsiai „čepsi".
Vakarop žuvys vėl patraukia prie kranto, o naktį laikosi ir van-
dens paviršiuje, ir prie dugno. Jei diena apsiniaukusi, lynai prie
kranto būna ilgiau.

Gaudymo ypatybės
Lynų žūklė reikalauja ne tik gero pasiruošimo, bet ir yra

tikras žvejo kantrybės išbandymas. Visi, kam teko juos gaudy-
ti, žino, kaip jie kimba: tai paliečia masalą ir atsitraukia, tai pa-
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Svarelių ir šėryklėlių tvirtinimo būdas gaudant dugnine meškere

ima jį ir vėl paleidžia, kol įsidrąsinę pagaliau praryja. Meške-
riotojui, matančiam tik judančią plūdę, lieka tik spėlioti, kas
tuo metu vyksta po vandeniu. Toks žaidimas gali tęstis keletą
ar keliolika minučių, kol nekantresnis žvejys pakelia meškerę
ir nubaido atsargią žuvį. Tačiau taip būna ne visada: dažnai,
ypač prieš nerštą, masalą lynai griebia visai „normaliai", kaip ir
kitos žuvys. Būna ir, kad per tą pačią žūklę viena žuvis bando
žvejo kantrybę, o kita iš karto nardina plūdę. Kibimas nepri-
klauso nuo žuvies dydžio, nors mažesnės žuvys dažniausiai
būna mažiau atsargios. Lyną tikrai galima priskirti prie sunkiai
nuspėjamo charakterio žuvų.

Maisto ieškoti lynai pradeda, kai vanduo įšyla iki 10-12 °C,
tačiau, anot senų žvejų, tikrasis kibimas prasideda tik po pirmos
perkūnijos ir kai vestuves baigia švęsti varlės. Mano stebėji-
mais, lynų žūklė sėkmingiausia prieš nerštą. Tačiau kartais
jie gana sėkmingai gaudomi ir vasarą. Pavasarį, šylant van-
deniui, kibimas gerėja. Tuo metu žuvys yra aktyvesnės ir ne
tokios atsargios bei apsnūdusios kaip vidurvasarį. Sezono
pradžioje žūklė labai priklauso nuo vietos pasirinkimo, to-
dėl ir tame pačiame vandens telkinyje rezultatai gali skirtis.
Kai įšildo saulutė, lynai susirenka į seklias ežero vietas, kur
vanduo greičiau sušyla. Dažniausiai tai būna vakarinis ar
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šiaurinis seklus krantas su pernykšte augmenija, kur žuvys
randa ir maisto.

Dar, kalbant apie lynų gaudymą, svarbu žinoti, kad gerai
įdienojus ir šviečiant skaisčiai saulei žūklė seklioje vietoje arti
kranto netenka prasmės. Tuo metu lynai būna pasitraukę to-
liau ir renka maistą nuo vandens augmenijos. Įdomų gaudy-
mo būdą naktį yra sugalvojęs vienas anglų žvejys: jis nakties
metu lynus gaudo padėjęs valą ant lelijos lapo, o masalą - mo-
liusko mėsą ar dėlę - nuleidęs tik pora centimetrų žemiau. Kai
apsiniaukę ir lyja nesmarkus lietus, kuris neturi neigiamos įta-
kos žūklės sėkmei, lynų reikia ieškoti arčiau dugno. Lynai daž-
nai labai suaktyvėja pučiant stipriam vėjui.

Artėjant rudeniui, kai vėsta vanduo, lynai vėl neilgam su-
aktyvėja. Tai teko stebėti Galvės ežero įlankėlėse visai netoli
Trakų irklavimo bazės. Tuo metu jie laikosi kiek toliau nuo kran-
to, kur yra nestatus povandeninis šlaitas, o gylis siekia 2-3 m.
Dugnas gali būti ir mažiau dumblėtas.

Rudeninė lynų žūklė tęsiasi, kol vandens temperatūra nukren-
ta iki 10 °C.

Kurioziškų atvejų su lynais yra pasitaikę net ir žiemos me-
tu. Štai prieš keletą metų Didžiulio ežere (prie Grigiškių) iš po
ledo gaudęs žvejys su gyva žuvele pagavo 800 g sveriantį lyną.
Panašių atvejų žinau ir daugiau. O štai dar anksčiau Svislo-
čiaus upėje ties Minsku dėl kažkokių hidrotechninių darbų žie-
mos metu labai svyravęs vandens lygis. Ten, matyt, pažadinti
iš žiemos miego, labai gerai kibo lynai. Jų gaudyti važiuodavo
net vilniečiai.

Pašarai ir masalai
Pašarai. Anksti pavasarį, prasidėjus žūklės sezonui, lynai

turi būti jaukinami labai atsargiai, o pašarai turi būti nelabai
maistingi, nes žuvys gali greit pasisotinti. Į pašaro sudėtį gali
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įeiti šutinti ar plikyti kukurūzų maliniai, malti džiūvėsiai ir apie
50 g žemės riešutų miltų vienam kilogramui sausų pašarų mi-
šinio. Kitas pavasarinis, dar paprastesnis, receptas galėtų būti
toks: malti džiūvėsiai, žemės riešutų miltai ir nedidelė smulkių
uodų trūklių lervų porcija. Beje, kai kurie žūklės specialistai
siūlo priešingą dalyką: šerti labai maistingais pašarais, bet ne-
daug. Lynų pašarų receptų galėčiau išvardyti dešimtis. Pagrin-
diniai jų komponentai yra duona, kombinuotieji pašarai, įvai-
rios išspaudos, kruopos, linų sėmenys, kanapės. Senas
išbandytas lietuvių žvejų jaukas - sumaišyta su kuo nors arba
gryna, bet būtinai šviežia varškė. Lynai labai mėgsta saldžius
pašarus, ypač šiltaisiais vasaros mėnesiais. Jų komponentai kar-
tais maišomi su medumi, melasa ir net su cukrumi. O štai pran-
cūzų žvejai lynų pašarams naudoja tokius komponentus:

1. Kopra su melasa. Tai klampi ir saldi tamsios spalvos me-
džiaga, kuri ne tik vilioja lynus, bet ir išlaiko juos gaudymo
vietoje.

2. Plikytos ar šutintos kukurūzų išspaudos. Jas puikiai pa-
keis ir saulėgrąžų išspaudos.

3. Malti saldūs tamsios spalvos meduoliai. Beveik būtinas
visų lynams skirtų pašarų komponentas.

4. Maltos plikytos arba šviežios kanapės. Labai vertinamos.
5. Linų sėmenys. Tai sunkus pašarus skaidantis priedas, la-

bai tinkamas lynų žūklei.
6. Smėlėta žemė. Dažnai naudojama balastinė medžiaga.
Pasaulio čempionas W R. Kremkus lynų žūklei siūlo tokią

pašaro sudėtį: tarkuotas batonas, biskvitas, kukurūzų košė, kra-
pai, sojų dribsniai, žemės riešutų miltai ir PV-1. Vienos dienos
žūklei tokių pašarų reikia apie 1,5 kg. Du jo trečdaliai sumeta-
mi prieš žūklės pradžią, o likusi dalis sumaišoma su sauja ku-
kurūzų ir gaudymo metu mėtoma nedidelėmis porcijomis.

Į lynų pašarus siūloma dėti ir gyvūninės kilmės priedų -
smulkių lervų, kapotų sliekų ir pan. Turbūt tik prancūzų žvejai
lynų žūklei naudoja egzotišką ir neįtikėtiną medžiagą - skys-
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tus specialiai apdorotus medžio sakus. Pats nesu jų išbandęs,
bet šis komponentas, matyt, tikrai vertas dėmesio. Visose Pran-
cūzijos žūklės parduotuvėse rasite jį sufasuotą įvairiais kiekiais,
nes ten lynus gaudyti labai populiaru. Turbūt šia medžiaga su-
sidomėtų ir mūsų lynai.

Rudenį lynus gaudant, reikėtų naudoti gyvūninės kilmės
pašarus bei masalus, o saldžius maltus meduolius ir sausainius
keisti sojų miltais ir avižiniais dribsniais. Visiems pašarams rei-
kėtų musių ar uodų trūklių lervų bei kapotų sliekų priedų. Be-
je, visada reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kuo lynus jaukina vieti-
niai arba nuolat tam tikroje vietoje gaudantys žvejai. Kartais,
neradę kokio nors pašaro komponento, prie kurio jau būna įpra-
tę, lynai gali iš viso nekibti.

Bene geriausiai lynus viliojančiais kvapais laikomi karame-
lė ir vanilė, tačiau atskirais atvejais ne mažiau efektyviai veikia
ir kiti. Beje, kvapais nereikėtų piktnaudžiauti, ypač pavasarį ir
rudenį.

Lynai visada laikosi netoli vandens augmenijos, todėl, no-
rint juos išvilioti, reikia šerti netoli žolių. Vasaros metu maisti-
nė pašarų kokybė turi būti geresnė, o kvapūs priedai labiau
koncentruoti negu gaudant pavasarį. Pašarų komponentų da-
lelės vasarą turi būti stambesnės negu gaudant pavasarį ar ru-
denį. Lynai, kaip ir kuojos, mėgsta tamsios spalvos pašarus.
Kadangi gaudoma sekliose ir dumblėtose vietose, pašarai ne-
turėtų būti labai sunkūs, o pašarinių rutulių nereikėtų smar-
kiai suspausti. Kartais jų geriau iš viso atsisakyti ir berti palaidą
ar skystą pašarą. Kai kurie žvejai naudojasi tik šėryklėlėmis.

Masalai. Norėdami, kad neįkyrėtų smulkesnės žuvys - kuo-
jos, plakiai ir karšiokai, kai kurie lynų gaudytojai masalą - ne-
didelius baltyminius kukulius ar kelis kukurūzų grūdus - už-
veria ant „plauko". Sliekus ar moliuskų mėsą geriau verti tiesiai
ant kabliuko. Stambių lynų skanėstas, ypač gaudant nakties
metu, yra moliuskų mėsa ir vėžio kaklelis. Perpjovus moliusko
geldelę ir išėmus jos turinį, masalas kabinamas už tvirtesnės
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jos dalies - „kojos". Lynai kimba ir ant virtos bulvės, o bulvių
košė yra geras jų ir ne tik jų pašaras.

! Gaudymo būdai ir technika
Lynai gaudomi plūdinėmis ir įvairaus tipo dugninėmis meš-

kerėmis.
Pažįstu porą žvejų, kurie anksti pavasarį viename Trakų ra-

jono ežerėlyje lynus gaudo leisdami masalą tarp tankių per-
nykščių meldų. Užkibusią žuvį tuoj pat traukia, neleisdami pa-
sislėpti žolėse. Meškerykotis taip gaudant turi būti gana tvirtas,
o valas net 0,22-0,25 mm.

Anksčiau rašiniuose apie lynų gaudymą būdavo siūloma
išvalyti plotus tarp žolių, o po to tose vietose jaukinti ir gaudy-
ti. Tai nebloga mintis, tačiau lynams reikės net kelių dienų, kol
jie pripras prie naujos vietos. Panašiomis sąlygomis esu gau-
dęs seklioje Kuršių marių pakrantėje. Čia į išvalytas vietas žu-
vys susirenka daug drąsiau ir greičiau. Visada pravartu jaukin-
ti lynus kelias dienas prieš žūklę. Atvykus į nežinomą vietą,
geriau rinktis vietą netoli vandens augmenijos, be to, kur dug-
nas dumblėtas. Prieš gaudant jį reikėtų kruopščiai ištyrinėti.
Jei dugnas kietas, galima sumesti pašarinius rutulius. Jei dum-
blėtas, geriau berti lengvus pašarus - jie nusės ant dugno ir
žolių. Tokiu atveju masalas turi būti pakeltas kiek aukščiau. Ly-
nai dažniausiai griebia nejudantį masalą, tačiau pavasarį kartais
susigundo ir kai jis lėtai traukiamas. Gaudant lynus, didesnioji
pašaro dalis visada sumetama prieš žūklę. Norėdami neišbai-
dyti atsargių žuvų, žvejai yra sugalvoję ir įdomesnių šėrimo
būdų. Prie koto viršūnės jie pritvirtina tam tikros talpos indą,
kurį pripildo grynųjų arba maišytų pašarų. Pasiekus numatytą
vietą, meškerykotis pasukamas 180° kampu, ir pašarai be triukš-
mo subyra į vandenį. Toks šėrimo būdas praverčia gaudant ir
kai kurias kitas žuvis. Pašėrus dažniausiai gaudoma įvairiomis
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plūdinėmis meškerėmis. Kai žuvys laikosi toliau nuo kranto,
prireiks angliškosios meškerės. Gaudyti galima ir su fiksuota
plūde. Grubios „lietuviškos" dugninės, kuriomis dar gaudo
daugelis žvejų, subtiliam lynų gaudymui nelabai tinkamos. Čia
reikalingos meškerės su lanksčia arba Swing tipo viršūnėle. Pir-
muoju atveju reikia rinktis Quiver tipo viršūnėles, skirtas gau-
dyti stovinčiame arba lėtai tekančiame vandenyj e. Jos labai tiks-
liai parodo kibimą. Meškerės įranga montuojama gaudymo
vietoje. Virš mazgo, prie kurio tvirtinamas pavadėlis, per suk-
tuką ir segtuką užveriamas svarelis arba šėryklėlė. Yra nusta-
tyta, kad, gaudant sekliose vietose, geriau tiks svarelis, mažiau
baidantis atsargius lynus, o gilesnėse vietose galima gaudyti
su įvairių tipų šėryklėlėmis. Kartais dugninės meškerės svare-
lis montuojamas kartu su lanksčiu plastikiniu vamzdeliu, ne-
leidžiančiu valui painiotis. Gaudant lynus, pavadėlio ilgis ga-
lėtų būti 30-40 cm, o apsauginis vamzdelis net kiek ilgesnis.
Gaudant labai žolėtose vietose, pava-
dėlis galėtų būti dar ilgesnis. Gaudant
stambius lynus dugnine meškere, ma-
salą geriau pateikti ant „plauko" kaip
ir gaudant karpius. Dažniausiai taip
tvirtinamas nedidelis baltyminis ku-
kulis arba keli kukurūzų grūdai. An-
glų žvejai pastebėjo, kad sunkius ma-
salus lynai dažnai išspjauna, todėl
tarp poros kukurūzų grūdų ant „plau-
ko" pataria užverti ir gabalėlį putplas-
čio arba kitos lengvos medžiagos. Bal-
tyminius kukulius galima pakaitinti
mikrobangų krosnelėje - nuo to jie pa-
sidaro lengvesni. Kai masalas būna dė-
lė, sliekas, vėžio kaklelis ar moliusko
mėsa, geriau tiks paprastas kabliukas.
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Naujesnė Feeder tipo sistema
gaudant stovinčiame
vandenyje. Ant pagrindinio
valo - 20 cm ilgio kilpa, ant
kurios tvirtinama šėryklėlė.
Pavadėlis — 50 cm, jei
dugnas žolėtas ar dumblėtas -
ilgesnis
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Gaudymas meškere su
Swing tipo viršūnėle
Pats jautriausias kibimo signaliza-

torius gaudant dugnine meškere yra
Swing tipo viršūnėlė. Ji labai tinka gau-
dant lynus. Pažįstu tik keletą žvejų,
kurie gaudo ar yra mėginę gaudyti
meškere su Swing tipo viršūnėle, bet
dauguma jos dar nėra įvertinę. Nors
žvejys, sėdintis prie meškerės su „nu-
laužta" viršūne, pašaliniams atrodo
kiek įtartinai, iš tikrųjų gaudymas to-
kia meškere yra pažangus. Viršūnėlė
su lanksčia įvore prie koto tvirtinama
sriegiais, o gaudymo metu kabo ne
statmenai žemyn, bet kiek palinkusi į
priekį. Viršūnėlės būna skirtingo ilgio,
svorio ir spalvų. Valas tokiu atveju ne-
turėtų būti labai storas, antraip meš-
kerė neteks jautrumo. Vos tik žuvis su-
čiumpa masalą, viršūnėlė sujuda.
Pakertama jai smarkiau linktelėjus į
priekį arba priešingai- atsileidus.
Gaudoma su įprasta įranga. Galima
naudoti ir svarelį, ir ėdžias.

Meškerė su Swing tipo viršūnėle
nelabai tinka gaudyti vėjuotu oru. Ki-
tas jos trūkumas - neįmanoma toli už-
mesti, tačiau gaudant lynus dažniau-
siai to daryti ir nereikia.

Šiuolaikinė žūklė

Dugninių meškerių viršūnėlės:
a) lanksti Quiver tipo;
b) Swing tipo

APIE KARPIUS

• Apie pačią žuvį
Karpiai - pačios didžiausios mūsų gėlųjų vandenų karpi-

nės žuvys, davusios vardą visai žuvų šeimai. Jie yra kilę iš lau-
kinių sazanų, aptinkamų ir mūsų vandenyse. Mokslininkai tei-
gia, kad anksčiau sazanai buvo paplitę visoje Eurazijoje, bet,
atšalus klimatui Sibire, susiformavo du porūšiai. Tipinis, arba
europinis, porūšis gyvena pietiniuose mūsų kontinento van-
denyse, Vidurio Azijoje bei Kaspijos ir Aralo jūros baseinuose.
Iš šio porūšio susiformavo kultūrinės karpių veislės. Kitas, azi-
jinis, porūšis labiau atsparus šalčiui, jis paplitęs nuo Amūro
upės iki Birmos.

Visi karpiai sparčiai auga. Tvenkiniuose auginami trijų va-
sarų karpiai gali sverti daugiau negu 1 kg, bet šiaip mūsų kli-
mato sąlygos jų auginimui nėra labai palankios. Lietuva yra
netoli šiaurinės karpių arealo ribos. Šios žuvys neršia vėlai, kai
vanduo sušyla iki 18-19 °C, todėl, vėluojant pavasariui, jau-
nikliai pirmais metais nedaug teužauga. Patelės pradeda nerš-
ti sulaukusios 3-4 metų. Atvėsus orams, nerštas gali užsitęsti
net iki rugpjūčio. Šios žuvys iš pradžių gyvena didesniais ar
mažesniais būriais, tačiau, įgavusios solidaus svorio, renkasi la-
biau atsiskyrėlišką gyvenimo būdą. Minta daugiausia gyvūni-
nės kilmės maistu: uodų trūklių lervomis, moliuskais ir pan.
Jei didžiąją karpių maisto dalį sudaro augalinės kilmės medžia-
gos, vadinasi, tame vandens telkinyje yra nedaug gyvųjų or-
ganizmų. Susirasti maisto ant dugno karpiams padeda dvi po-
ros ūselių, du iš jų yra lūpų pakraščiuose. Maisto dažniausiai
ieško auštant ir temstant. Tvenkiniuose, kur nuolat šeriama,

155



APIE KARPIUS Šiuolaikinė žūklė

įpranta maitintis tam tikromis valandomis. Kaip ir daugelis ki-
tų karpinių žuvų, aktyviausiai maitinasi, kai vanduo sušyla, ir
beveik nustoja maitintis, kai temperatūra nukrenta žemiau
10 °C.

Si atsargi ir įtari žuvis mėgsta stovinčius arba lėtai tekan-
čius vandenis, gerai jaučiasi net ten, kur kitoms žuvims šiaip
jau trūksta deguonies.

Mūsų sąlygomis karpiai daugiausia auginami tvenkiniuo-
se, vandens saugyklose, kiek rečiau pasitaiko ežeruose ir te-
kančiuose vandenyse.

Karpių gaudymo naujovės ir karpininkai
Apie karpius ir jų gaudymą pastaruoju metu parašyta dau-

giau negu apie visas žuvis kartu paėmus, o apie jų gudrumą ir
elgesį pasakojama daugybė tikrų ir pramanytų dalykų. Pats šių
žuvų gaudymas ir tam skirti įrankiai per paskutinius dešimt-
mečius nepaprastai ištobulėjo, ir tai pirmiausia siejama su žūk-
lės sporto pradininkų ir jos madų diktuotojų anglų pasieki-
mais. Baltyminiai kukuliai ir „plaukas" masalui pritvirtinti
atskirai nuo šalia esančio kabliuko padarė tikrą perversmą gau-
dant karpius ir kitas stambias žuvis. Laikoma, kad pačią balty-
minių kukulių idėją septintajame praėjusio šimtmečio dešimt-
metyje pasiūlė Fredas Wiltonas. Tik 1985 m. baltyminiai kukuliai
pradėjo plisti Prancūzijoje, o vėliau ir kitose šalyse. Kiti du an-
glų žvejai - Kevinas Meddocksas ir Lennie Middletonas - vie-
nu metu paskelbė apie kitą genialų atradimą - gaudymą su
„plauku". Senieji tradiciniai karpių gaudymo būdai pamažu
ėmė užleisti pozicijas. Vis dėlto daugelis mūsų žvejų dar tebe-
gaudo senomis meškerėmis su tradiciniu masalu ant kabliuko.

Šioje knygelėje mėginsiu apibendrinti duomenis, kuriuos
surinkau bendraudamas su „tikraisiais" mūsų šalies karpių gau-
dytojais bei studijuodamas naujausią literatūrą apie karpių gau-
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dymą. Daug paslapčių apie karpių gaudymą man patikėjo pran-
cūzų žvejai. Šią žuvį įvairiomis sąlygomis teko gaudyti ir pa-
čiam, tačiau tikru karpininku savęs nelaikau. Tikrų karpinin-
kų, turinčių savo filosofiją ir ypatingą požiūrį į karpių gaudymą,
tarp žvejų yra palyginti nedaug. Juos netgi galima vadinti at-
skira kasta, apibūdinama vienu žodžiu - karpininkai. Kai ku-
rie turtingi užsienio žvejai, tikri karpių gaudymo entuziastai ir
fanatikai, šiai žūklei skiria visą laisvalaikį. Tokie žvejai gali net
keliskart per metus keliauti į užsienyje esantį žinomą vandens
telkinį, kol pavyksta sugauti svajonių žuvį. Su ja jie nusifoto-
grafuoja, ją pasveria ir pasidžiaugę vėl paleidžia į vandenį. Kai
kurios, ypač stambios, žuvys yra ne kartą pakliuvusios ant kab-
liuko ir net turi savo vardus.

Karpių žūklei dabar kuriami tobuliausi ir nepigūs įrankiai:
karpiniai kotai, specialios „laisvos eigos" ritės, garso ir šviesos
kibimo signalizatoriai bei kita atributika. Yra net specialios lo-
vos, kėdės, skėčiai, palapinės, kad patogiai įsitaisęs žvejys ga-
lėtų laukti kibimo. Žūklės specifika ne tik išskiria karpininkus,
bet ir kiek izoliuoja juos nuo likusios žvejų bendrijos.

Gaudymas sudurtine meškere
Gaudyti kiek stambesnius karpius sportine meškere be ri-

tės - rizikinga. Iš visų plūdinių meškerių tam bene geriausiai
tiks sudurtinė su elastinga guma. Su ja be didesnio vargo įveik-
sime šią galingą žuvį. Per Florenciją tekančioje Arno upėje per
pasaulio čempionatą 2000 m. dauguma žvejų taip pat gaudė
šiais įrankiais. Tuomet didžiausias pagautas karpis svėrė dau-
giau negu 12 kg.

Meškerės kotas turi būti 10-12 m, o kartais ir ilgesnis, su
gana kieta viršūnėle. Elastinga guma parenkama pagal gaudo-
mos žuvies dydį. Dažniausiai jos skersmuo būna 1-1,6 mm.
Koto viduje ji dažniausiai tvirtinama ne ant įprasto „vilkelio",
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kaip gaudant smulkesnes žuvis, bet ant „kopėčių". Taip leng-
viau reguliuoti gumos ilgį ir ją pakeisti. Guma baigiasi įprastu
segtuku (Stonfo, Milo), prie kurio tvirtinamas valas. Gaudant
iki 5 kg sveriančius karpius, pakaks 0,18-0,20 mm geros koky-
bės valo. Pavadėlis - kiek plonesnis, tačiau kai kurie žvejai jo
visai atsisako. Plūdės parenkamos su gerai matoma antena ir
ilgu kyliu, tačiau kai kas gaudo ir be antenos. Plūdę reikia pati-
kimai fiksuoti, kad, blaškantis pakirstai žuviai, ji nepasislinktų.
Svareliai naudojami tokie: viename taške užspaudžiamieji „šra-
teliai" arba fiksuota „Slyvelė", o arčiau kabliuko dedamas nedi-
delis svarelis, kuris turės parodyti kibimo pradžią. Kabliukai ge-
riau kad būtų apvaliai išlenkti, idealiai aštrūs, tvirti, gali būti ir
kaltiniai. Jų dydis priklauso nuo gaudomos žuvies ir masalo dy-
džio. Pageidautina, kad smaigalys būtų palinkęs į vidaus pusę.

Pašarai ir masalai
Pašarai. Gaudant ramiame vandenyje, karpiai geriausiai re-

aguoja į jiems įprastus pašarus. Tekančiame vandenyje geriau-
siai tiks pašarai iš stambesnių komponentų. Tai įvairūs mali-
niai ir kitos medžiagos, net jei jos skirtos ir ne karpių gaudymui.
Tiks, pavyzdžiui, pašarai „Karpiai ir kitos stambios žuvys".

Savo gamybos pašarams galima naudoti šiuos komponentus:
1. Stambiai malti juodos ir baltos duonos džiūvėsiai. Tai pa-

šarų pagrindas.
2. Kombinuotieji pašarai. Greitai patraukia žuvų dėmesį.

Tinka ir skirtieji paukščių šėrimui.
3. Kukurūzų ar saulėgrąžų išspaudos. Beveik būtinas kar-

pių pašarų komponentas. Naudojamos plikytos ar šutintos.
4. Rupūs kukurūzų maliniai. Naudojami virti ir plikyti. Mais-

tingi, gerai klijuoja pašarus.
5. Maltos kanapės. Šviežios ar plikytos vilioja žuvis ir skai-

do pašarus.
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6. Malti linų sėmenys. Sunkesni negu kanapės.
7. Pupų ir pupelių miltai. Karpių pašarams plačiau naudo-

jami tik užsienyje. Sunkus ir klijuojantis komponentas. Jo kie-
kis pašaruose neturi viršyti 10 proc.

8. PV-3. Tai naujas, maistingas, pašarus klijuojantis produk-
tas iš grūdinių kultūrų su melasa. Jį labai vertina karpių gau-
dytojai, bet pas mus dar beveik nežinomas.

9. Sojų miltai. Labai maistingi, turi daug baltymų.
10. Malti sausainiai. Geriau tinka riebūs ir stambiai sumalti.
11. Malti žemės riešutai. Riebus ir labai maistingas priedas.

Naudojami tik šviežiai sumalti.
O štai prancūzų siūlomas pašarų variantas iš minėtų kom-

ponentų:
5 dalys baltos duonos džiūvėsių;
2 dalys plikytų kukurūzų išspaudų;
1 dalis sojų miltų;
1 dalis maltų žemės riešutų;
1 dalis maltų skrudintų linų sėmenų.
Dar patariama į šiuos pašarus įdėti saują šviežiai išvirtų ir

sutrintų bulvių.
Visiems atvejams tinkamų, gerai subalansuotų karpių pa-

šarų galima rasti parduotuvėse. Žinomų firmų pašarai yra iš-
bandyti ir visiškai patikimi, tačiau daugelis karpių gaudytojų
vis dėlto mėgsta eksperimentuoti ir juos ruošia patys.

Masalai. Gaudant karpius, masalams naudojami:
1. Uodų trūklių lervos. Puikus, bet labai trapus masalas, tad

jo galimybės ribotos.
2. Musių lervos. Ypač tinka stambios, net iki 1,5 cm ilgio,

mėlynųjų musių lervos, kurios kartais dažomos geltonai ar rau-
donai.

3. Kukurūzų grūdai. Nepakeičiamas masalas, ypač gaudant
plūdine meškere. Gali būti natūralūs, konservuoti, dažyti ir su
kvapiais priedais (vanilės, braškės, tutti-frutti ir pan.). Kukurū-
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zai tinka ir šėrimui. Patartina jų turėti su įvairiais kvapais atski-
rose dėžutėse, nes karpių skonis dažnai keičiasi. Gaudant ant
mažesnio, 10-12 numerio, kabliuko užveriamas 1 grūdas, o ant
didesnio - po 2 ar 3.

4. Bičių lervos. Šį masalą pirmą kartą mačiau naudojant ita-
lų žvejus. Italijoje jis gerai žinomas. Tikiuosi, kad, norėdami jį
išbandyti, žvejai nepuls ardyti avilių.

Karpininkai tvirtina, kad karpiams gaudyti puikiai tinka ir
kitos stambios, pvz., karkvabalio, lervos. Nepamirškime ir kla-
sikinio lietuviško karpių masalo - virtos bulvės, kurią dar gali-
ma paskaninti aliejumi arba medumi. Aš pats jau kelis dešimt-
mečius sėkmingai naudoju vokiečių žvejų siūlomą masalą
karpiams (ir ne tik šioms žuvims) gaudyti: imame vienodą kie-
kį išvirtų su lupenomis, bet nuluptų bulvių ir sausų manų kruo-
pų. Jų mišinį maigome pirštais, kol nelieka stambių dalelių, o
po to formuojame norimo dydžio kukulius. Juos metame į ver-
dantį vandenį ir šaukštu pagauname, vos tik iškyla į paviršių.
Jokiu būdu negalima leisti kukuliams nuskęsti antrą kartą, nes
liks tik minkšta košė. Jei išgriebtus kukulius įmesime į šaltą van-
denį, masalas bus šviesus, jei į sausą indą - tamsesnis. Kukuliai
puikiai laikosi ant kabliuko net daug kartų permetant meške-
rę. Juos galima pjaustyti į smulkesnius gabaliukus, kuriuos mie-
lai griebia raudės, kuojos ir kitos žuvys. Suvyniotą į drėgną
skudurėlį tokį masalą galima ilgai laikyti šaldytuve. Eidamas į
žūklę, masalą suvynioju į medumi ar kitais kvapais suvilgytą
skudurėlį ir įdedu į dėžutę. Jei norite minkštesnių kukulių, dė-
kite daugiau bulvių, ir atvirkščiai, jei didesniąją dalį sudarys
manų kruopos, kukuliai bus beveik tokie pat kieti kaip ir balty-
miniai, apie kuriuos dar kalbėsime.

160

Šiuolaikinė žūklė APIE KARPIUS

Gaudymo vietos pasirinkimas
Svarbiausia išsirinkti tinkamą gaudymo vietą. Nuo pava-

sario iki rudens šios žuvys mėgsta laikytis palyginti negiliose,
bet atokiau nuo kranto esančiose vietose. Arčiau kranto jos pa-
sirodo tik naktį ir kai nėra ryškios šviesos. Karpiai labai mėgs-
ta nedidelių salelių pakraščius, kur randa pakankamai mais-
to bei pasislepia. Jų mėgstamos ir negilios žolėtos vietos
palyginti netoli kranto - ten dažniausiai laikosi nakties metu
ir anksti iš ryto. Dideliuose vandens telkiniuose mėgstamos
karpių vietos yra įlankėlės su nedideliu dugno nuožulnumu.
Tekančiuose vandenyse karpiai ieško ramesnių vietų. Juos ga-
lima aptikti žemiau užtvankų ir tilto
atramos polių.

Karpių buvimo vietą dažnai išduo-
da į paviršių kylantys burbuliukai ar
žuvų šokinėjimas tam tikrose vietose.
Jei netoliese auga žolės, guli nuvirtęs
medis ar kitos kliūtys, yra nemaža ti-
kimybė, kad karpiai laikosi kaip tik ne-
toli šių vietų. Jei vandens telkinys žve-
jų mažai lankomas, karpius patartina
jaukinti ir gaudyti konkrečiose vieto-
se. Tačiau jei žvejų būna daug, galima
tikėtis, kad savo vietoje rasite besėdin-
tį mažiau skrupulingą meškeriotoją.
Jei žuvys nėra įpratintos prie kokio
nors kito masalo, mažesnius ar vidu-
tinio dydžio karpius galima jaukinti
šutintais ir pasaldintais kukurūzų grū-
dais. Juos galima verti ir ant kabliuko.
Atėjus į gaudymo vietą, kur žuvys jau
buvo jaukintos, patartina užmesti ke-
letą saujų kukurūzų, kad jos suakty-

161

Šiuolaikinė žūklė

Įranga gaudant karpius
sudurtine meškere



APIE KARPIUS Šiuolaikinė žūklė

vėtų. Šėrimo intensyvumas daugiausia priklauso nuo žuvų gau-
sumo ir aktyvumo.

Kruopščiai išmatavę ir ištyrinėję gaudymo vietą, meškerę
sureguliuojame taip, kad pavadėlis ir masalas gulėtų ant dug-
no. Kad meškerė išliktų stabili, per sprindį aukščiau kabliuko
kartais užspaudžiamas nedidelis svarelis. Ant kabliuko užve-
riami du ar trys kukurūzai. Kai kurie karpininkai pataria nau-
doti suskilusius grūdus, nes jie geriau vilioja žuvį.

Papildomo šėrimo metu meškerykotis statomas ant stovų.
Gaudant stovinčiame vandenyje netoli kranto, reikia elgtis

ypač tyliai ir ramiai.
Į gaudymo vietą karpiai greitai susirenka tik ten, kur jų la-

bai gausu. Todėl numatytoje vietoje iš pradžių galima gaudyti
kitas stambias karpines žuvis su mažesniais masalais, sakysim,
vienu kukurūzo grūdu. Jei neblogai kibusios žuvys staiga kaž-
kur dingsta, yra didelė tikimybė, jog į gaudymo vietą ima rink-
tis karpiai.

Karpiai kimba labai „užtikrintai" - plūdė paneria iš karto.
Pernelyg smarkiai pakirsti nereikia, nes gali būti pažeista meš-
kerės viršūnėlė, nors ją ir saugo elastinga guma. Aštrus kabliu-
kas pats atliks savo darbą. Pakirsta žuvis dažniausiai neria į
šalį. Štai čia ir išryškėja elastingos gumos vaidmuo: kuo labiau
ji įsitempia, tuo labiau stabdo žuvį. Bet karpiai elgiasi įvairiai:
gali pasirodyti vandens paviršiuje, pulti slėptis už povandeni-
nių kliūčių arba pasukti kranto link. Koto viršūnę kiek įmano-
ma reikia kreipti į priešingą žuvies plaukimo krypčiai pusę ir
laukti, kol žuvis pavargs. Tik pajutus, jog karpis ima pasiduoti,
galima atskirti viršutinę meškerės dalį ir su ja baigti kovą. Rei-
kia nepamiršti, kad į graibštą vedamas karpis beveik visada at-
sigauna. Paėmus graibštu, žuvį reikia ne kelti aukštyn iš van-
dens, o traukti į krantą vandeniu. Čia pat, graibšte, žuvis ir
atkabinama.
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Gaudymas dugnine meškere
Tam tikromis sąlygomis, kai karpiai laikosi toli nuo kranto,

juos galima gaudyti ir angliškąja palaidyne. Vis dėlto šiuo at-
veju racionaliau būtų naudoti dugninę meškerę, kuri ir yra pa-
grindinis šių žuvų gaudymo įrankis.

Gaudymo priemonės. Rimtai karpių žūklei geriau įsigyti
tikrus karpinius kotus, tačiau tokie kol kas prieinami ne kiek-
vienam žvejui. Juos pakeisti gali ir teleskopinis meškerykotis
su žiedais, ir tvirtesnis spiningo kotas.

Geriausi karpinių meškerių kotai iš anglies pluošto ar kev-
laro iki šiol buvo gaminami Anglijoje, tačiau ne mažiau koky-
biškus jau gamina ir kitose šalyse. Toks 3,60-3,90 m ilgio kotas
turi išlaikyti didelę apkrovą, tinkamai linkti, būti lengvas (daž-
niausiai sveria tik 200-350 g). Gaudant iš valties, dažniau nau-
dojami kiek trumpesni, 3,30 m ilgio, kotai. Meškerykočiai daž-
niausiai būna iš dviejų dalių, kurios jungiamos kaip ir sudurtinė
meškerė. Aukštos klasės meškerykočio rankena yra iš dviejų
dalių ir nebijo vandens.

Spiningo kotai į klases skirstomi pagal užmetamo masalo
svorį, o ant karpinių žymimas jų išlinkimas svarais (Lbs). Pa-
vyzdžiui, užrašas 3 Lbs reiškia, kad užkabinus tokį svorį koto
viršūnėlė išrinks 90° kampu rankenos atžvilgiu. Daugelis kotų
turi 1 1/2-3 Lbs įlinkį, o
dar galingesni naudoja-
mi tik rekordiniams kar-
piams gaudyti. Didesnės
kotų dalies išlinkimas yra
pusiau parabolinis, t. y.
linksta ne tik viršūnėlė,
bet ir didesnė koto dalis.
Sunkūs karpiniai kotai
linksta vos ne iki pačios
rankenos. Jais 80-100 gra-
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Tokiais kotais gaudomi
karpiai

mų svarelį galima be vargo numesti
100 metrų ir toliau. Nuo koto išlinki-
mo priklauso ir žiedelių išdėstymas.
Kovojant su stambia žuvimi, jie išlai-
ko didžiules mechanines ir šilumines
apkrovas. Ant firminių kotų žymimas
ne tik koto galingumas (Lbs), bet ir jo
išlinkimas. Ant angliškų kotų išlinki-
mas žymimas taip:

FT (Fast taper) - tai kotas su greito
išlinkimo viršūnėle, kuri leidžia tiks-
liai pakirsti žuvį net gaudant dideliu
atstumu.

CT (Compound taper) - tai tolygaus
išlinkimo kotas, kurio geriausios savy-
bės atsiskleidžia kovojant su stambia
žuvimi.

CPT - tai labai aukštos kokybės ko-
tas; pakirtimo metu dirba tik viršūnė-
lė, o varginant žuvį - visas kotas.

Ant kitose šalyse gaminamų kotų
išlinkimas dažniausiai žymimas tokio-
mis raidėmis:

A - greitas lanksčios viršūnėlės iš-
linkimas.

B - vidutinis, arba pusiau parabo-
linis, išlinkimas.

C - parabolinis išlinkimas, kai ko-
tas linksta per visą ilgį.

Jeigu įsigijote aukštos klasės kotą,
jam reikės parinkti ir atitinkamos ko-
kybės ritę. Karpių žūklei reikalingos
tvirtos ritės, kurios lygiai vynioja va-
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lą, turi puikiai reguliuojamą stabdžių sistemą, o svarbiausia,
leidžia laisvai išleisti ir greitai suvynioti valą. Tokias karpių žūk-
lei skirtas rites gamina Daiva, Mitchell Broivning, Shimano, DAM
ir kitos žinomos firmos. Ant karpių žūklei skirtos ritės dažnai
sutelpa 200 ir net 300 m valo, tačiau toks jo kiekis vargu ar bus
reikalingas. Mažai tikėtina, kad net stambus karpis vienu me-
tu ištrauktų daugiau kaip 40 ar 50 m valo.

Dabartiniai karpiniai valai yra labai aukštos kokybės. Pa-
grindinis valas, gaudant stambius karpius, galėtų būti 0,35 mm,
išlaikantis 7-11 kg. Nors karpis garsėja kaip atsargi žuvis, ma-
noma, kad valo spalva didesnės įtakos žūklės sėkmei neturi.
Tiesa, keli pažįstami karpininkai pataria naudoti tamsesnį va-
lą. Dabar dar atsirado vadinamasis pintas valas. Jis stipresnis
už tokio pat skersmens įprastą, nespyruokliuoja ir yra minkš-
tas. Šis valas dažniau naudojamas pavadėliams, o kartais ir ri-
tėms užpildyti, po to užvyniojant įprastą valą.

Svarelių dydis priklauso nuo naudojamo koto galingumo
ir gaudymo nuotolio. Pastaruoju metu karpių gaudytojai nau-
doja maksimaliai didelius svarelius. Tai leidžia gana toli užmesti
masalą ir stabiliai jį išlaikyti vienoje vietoje, ypač jei gaudoma
srovėje. Be to, naudojant sunkius svarelius karpis dažnai užsi-
kerta pats. Iš įvairių formų dugninių svarelių dažniausiai nau-
dojami tokie:

1. Arlezey- tai plačiausiai Vakaruose naudojamas svarelis
su įtvirtintu suktuku. 10-30 g svareliai naudojami su slankio-
jančia, o 30-100 g - su fiksuota įranga.

2. Kulkos formos - tai 30-100 g svarelis su suktuku. Jis kiek
ilgesnis už aukščiau minėtąjį ir yra į apačią smailėjančios formos.

3. Plokščiasis - tai 30-140 g svarelis su suktuku ar be jo, kiek
panašus į svarelius, kuriuos mūsų žvejai iš švino lydydavo
šaukštuose. Jis negrimzta giliai į dumblą ir lengvai pakyla nuo
dugno patraukus valą, yra labai aptakus, todėl labiausiai tinka
gaudant srovėje.
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Tokiais kabliais gaudomi karpiai

Kartais svarelius at-
stoja maisto pripildytos
šėryklėlės.

Karpių žūklei gami-
nami specialūs kabliukai,
tačiau, kad ir kokius nau-
dotumėt, svarbiausia,
kad jie būtų aštrūs ir tvirti. Įprasta kabliukus su vidutinio ilgio
koteliu ir į vidų įlenktu smaigaliu naudoti, kai masalas guli ant
dugno, o su ilgesniu koteliu ir tiesiu smaigaliu - kai masalas
yra virš dugno. Kabliuko spalva dažnai derinama su masalo
spalva, tačiau vieningos nuomonės šiuo klausimu nėra.

Pagalbiniai reikmenys. Karpių žvejyboje naudojami ir pa-
galbiniai reikmenys:

1. Kotų stovai. Galima naudoti atskirus kiekvienai meške-
rei, tačiau patogesni specialūs stovai, ant kurių galima pastaty-
ti 3 ar 4 kotus.

2. Kibimo indikatoriai. Dažniausiai tai „lipančios beždžio-
nėlės", pakabukai ar plokštelės. Esant vėjuotam orui, šias prie-
mones galima pasunkinti.

3. Garso signalizatoriai. Tai viena iš naujovių, patogi bet ku-
riuo paros metu. Naktį kibimo metu
kartu užsidega lemputė, parodanti,
kurios meškerės masalą griebė žuvis.

4. Graibštas su smulkiomis aku-
tėmis ir 1,8-2 m ilgio rankena yra bū-
tinas.

5. Lietsargis. Jis apsaugo nuo sau-
lės, lietaus ir vėjo. Jo skersmuo apie
2,5 m.

6. Kėdė ar sudedamoji lovelė. Ji lei-
džia patogiai Įsitaisius laukti kibimo
bet kuriuo paros metu.

Kibimo signalizatorius -
„beždžionėlė". Patraukus valą -
pašoka, atleidus — krenta
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• Baltyminiai kukuliai
Šį masalą vis dažniau pradeda naudoti ir vertinti mūsų žve-

jai. Sėkmingai savo gamybos kukuliais gaudo ir TV laidos „Kib-
kit, žuvelės" dalyviai. Karpiai, būdami labai jautrūs skoniui ir
kvapams, juos dažnai mieliau renkasi negu kitus masalus. Tai
patvirtina ir žūklės rezultatai.

Baltyminis kukulis yra didesnis už daugumą kitų masalų, to-
dėl žuvys jį lengviau suranda. Jis puikiai išsilaiko toli užmetant.
Gaudant didesniais kukuliais, galima tikėtis didesnių žuvų.

Kukulius sudaro 40-60 proc. baltyminių medžiagų, taip pat
angliavandeniai, riebalai ir vitaminai. Galima pasikliauti pirk-
tiniais firminiais kukuliais, tačiau daugelis karpininkų juos ga-
minasi patys. Čia atsiveria neribotos galimybės parenkant kom-
ponentus, kvapus ir spalvas, tačiau, turint mažiau praktikos,
galimos ir klaidos. Čia pateiksiu pagrindines medžiagas, iš ku-
rių galima pasigaminti kukulius (galbūt ne visos jos pas mus
žinomos ir lengvai gaunamos, tačiau tokias siūlo autoritetingi
anglų karpininkai):

1. Kazeinas. Turi iki 95 proc. baltymų. Jo kiekis kukuliuose
neturi viršyti 40 proc.

2. Kalcio kazeinas. Turi tų pačių savybių ir gali pakeisti aukš-
čiau minėtąjį.

3. Sodos kazeinas. Taip pat turi panašių savybių, bet labiau
suriša kitus komponentus. Iš jo gaminami lengvesni kukuliai,
kai ketinama gaudyti žolėtose ir dumblėtose vietose.

4. Laktalbuminas. Turi 85 proc. baltymų. Labai klijuoja ki-
tus komponentus. Dažnai maišomas su įvairiais miltais.

5. Sojų miltai. Turi apie 40 proc. baltymų. Įeina į visus klasi-
kinius receptus.

6. Kukurūzų miltai. Turi 10 proc. baltymų. Taip pat labai
plačiai naudojami.

7. Žuvų, mėsos arba kaulų miltai. Turi 40-50 proc. baltymų.
Gerai suriša kitas medžiagas.
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8. Maltas paukščių lesalas. Gerai sutvirtina kukulius.
9. Kiaušinių albuminas. Turi 75 proc. baltymų. Gerai sujun-

gia visus komponentus.
Be šių pagrindinių, gali būti naudojamos ir kitos medžia-

gos, taip pat dažai ir kvapai. Pastebėta, kad, pakeitus įprastus
vandens telkiniui kvapus ir spalvas, žūklės rezultatai dažnai
pagerėja. Karpių žūklei dažniausiai naudojami česnako, bana-
no, karamelės, šokolado, žemuogių, mėtų, kmynų, klevo siru-
po, medaus, tutti-frutti ir net žuvies taukų kvapai. Jų dozės tu-
rėtų būti apgalvotos ir saikingos. Tinka ir anyžių bei saulėgrąžų
aliejai.

Pastebėta, kad gerų rezultatų, gaudydami karpius, pasie-
kia ne tik žvejai, naudojantys labai brangius ir retus kompo-
nentus. Antai įrodyta, kad šias žuvis puikiai vilioja kukuliai,
kuriuose baltyminės medžiagos sudaro ne daugiau 30 proc. Jų
pagrindas - paukščių pašarai ir žuvų miltai.

Kukuliai privalo turėti ne tik viliojantį skonį ir kvapą, bet
būti ir lengvai bei greitai suvirškinami. Tokius galima padaryti
iš šių nebrangių ir nesunkiai gaunamų medžiagų:

45 proc. sojų miltų;
45 proc. kukurūzų miltų, manų kruopų ir paukščių lesalo

mišinio;
5 proc. žuvų miltų;
5 proc. kaulų miltų;
5-6 ml saulėgrąžų aliejaus vienam sauso mišinio litrui.
Jei baltyminiai kukuliai ruošiami iš intensyviai kvepiančių

komponentų, skoninių ir kvapiųjų priedų kiekį juose reikia ri-
boti arba iš viso jų atsisakyti. Labai svarbu, kad skoniniai prie-
dai ir aromatinės medžiagos tarpusavyje derėtų. Pavyzdžiui,
medus ir cukrus tinka su įvairiomis vaisių ir uogų esencijomis.

Baltyminiai kukuliai dažniausiai dažomi raudonai, gelto-
nai, žaliai, oranžine spalva ir net mėlynai. Pusei kilogramo ma-
sės, iš kurios gaminami kukuliai, reikia 2-4 ml skystų pašarinių
dažų.
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Siūlau porą kukulių receptų iš italų karpininkams skirtų
leidinių:

1. 50 proc. manų kruopų;
20 proc. sojų miltų;
10 proc. maltų kanapių;
15 proc. maltų kedrų riešutų.

Šimtui gramų sausos pašarų masės dar reikės dviejų kiau-
šinių ir šiek tiek medaus.

2. 30 proc. manų kruopų:
20 proc. maltų saulėgrąžų arba susmulkintų jų išspaudų;
20 proc. kukurūzų miltų;
10 proc. kaulų miltų.

Šimtui gramų sausos pašarų masės dar reikės 1 gramo sau-
lėgrąžų aliejaus.

Receptų yra labai daug - paprastesnių ir labai sudėtingų,
tad pabaigai pateiksiu dar du, kuriuos šiai knygai pasiūlė pran-
cūzų žvejai:

1. 200 g laktalbumino;
200 g kalcio kazeino;
200 g sojų miltų;
2 ar 3 kiaušiniai;
15-30 ml aromatinių medžiagų;
dažų savo nuožiūra.

2. 400 g paukščių lesalo;
400 g manų kruopų;
150 g kazeino;
2 ar 3 kiaušiniai;
10-20 ml aromatinių medžiagų;
dažų savo nuožiūra.

Baltyminių kukulių gamyba. Gaminant baltyminius ku-
kulius reikia laikytis tam tikro eiliškumo:

1. Į erdvų dubenį paleidžiami kiaušiniai.
2. Su šaukštu ar švirkštu pridedama dažų ir kvapiųjų me-

džiagų.

169



APIE KARPIUS

3. Pirktinių arba savo paruoštų sausųjų pašarų dalį sude-
dame į puodą ir kruopščiai maišome, kol gauname prie pirštų
nelimpančią masę.

4. Paruoštą masę dedame į kukulių formavimo prietaisą -
„pistoletą" arba formuojame juos rankomis.

5. Gautus rutulius metame į verdantį vandenį ir, atsižvel-
giant į jų dydį, verdame 1-3 min.

6. Išvirusius rutulius sudedame ant tinkliuko ar pašarų sie-
telio, kad apdžiūtų. Jie jau tinkami gaudymui. Kuo labiau džiūs-
ta, tuo labiau kietėja. Užšaldytus baltyminius kukulius galima
laikyti labai ilgai.

Jei rimtai žadate užsiimti karpių žūkle, be minėto prietaiso
„pistoleto" neapsieisite. Juo galima greitai paruošti daug skir-
tingo dydžio, bet visiškai vienodų baltyminių kukulių. O tų
kukulių reikės tikrai nemažai, nes tai ir masalas, ir žuvų jau-
kas, išmėtomas gaudymo vietoje. Skirtingai nuo kitų žuvų šė-
rimo, kai pašarai labiau koncentruojami gaudymo zonoje, kar-
pių žūklėje pašarai turi būti labiau išsklaidyti, mat tikimasi, kad
žuvys, rinkdamos pašarus įvertinusios jų tinkamumą, paims ir
tą kukulį, už kurio ant „plauko" velkasi ir kabliukas. Kartais
šeriant baltyminiai kukuliai sumaišomi su grūdais.

Kiek reikės pašarų, priklausys nuo žuvų gausumo ir net
vandens telkinio dydžio. Prancūzų ir belgų žvejai siūlo tokias
proporcijas:

1. Ten, kur žuvų gausu, paros žūklei reikia 8-10 kg grūdų
(kukurūzų) ir 800-1000 kukulių.

2. Kur žuvų mažai, reikia 2 ar 3 kg grūdų ir iki 200 kukulių.
Kitais atvejais siūloma laikytis vidurio. Garsiais karpių gau-

dytojais, žinoma, tikėti reikėtų, tačiau mano pažįstami Lietu-
vos karpininkai, tikrai patyrę žvejai, išsiverčia ir su šiek tiek
mažesniais pašarų kiekiais ir laimikiais nesiskundžia.

Kukuliai gaminami įvairių dydžių. Stambiems karpiams
gaudyti naudojami 14-24 mm skersmens kukuliai. Dažniau-
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Neskęstantys masalai su putplasčio ar
kamščio gabaliukais. Masalo kilimą virš
dugno pristabdo svarelis

šiai gaudoma su 16, 18 ir
20 mm skersmens kuku-
liais, o mažesni naudoja-
mi šėrimui. Kukulių dy-
dis priklauso ir nuo kitų
vandens telkinyje gyve-
nančių žuvų. Jei vande-
nyje yra stambių lynų ar-
ba karšių, taip pat labai
mėgstančių šį masalą, tik-
ri karpininkai renkasi
stambesnius ir kietesnius
kukulius. 24 mm skersmens rutuliai naudojami tik labai stam-
biems karpiams gaudyti, o rekordinius laimikius medžiojan-
tys užsienio žvejai kartais gaminasi net 40 mm skersmens bal-
tyminius kukulius.

Neskęstantys baltyminiai kukuliai (Pop-up). Jie buvo su-
galvoti gaudyti karpiams dumblėtose ir žolėtose vietose, bet
pastaruoju metu vis dažniau naudojami gaudant bet kokiomis
sąlygomis. Pastebėta, kad tokius kukulius žuvys greičiau pa-
mato ir noriai griebia. Neskęstantys kukuliai daromi pieno bal-
tymų pagrindu, o po virimo juos dar apie 10 min. reikia pakai-
tinti mikrobangų krosnelėje. Kad kukulis neskęstų, ant „plauko"
jis dažniausiai tvirtinamas kartu su lengvomis medžiagomis,
pvz., kamščiu, putplasčiu, o kartais šios lengvos medžiagos
įmaišomos į vidų.

Gaudant baltyminiais kukuliais, reikėtų žinoti, kad kuo di-
desnis kukulis ir kuo trumpesnis „plaukas", tuo didesnio rei-
kia kabliuko. Pateiksiu kukulių skersmens ir kabliukų atitiki-
mo lentelę:

16 mm skersmuo - kabliukas Nr. 8
18 mm skersmuo - kabliukas Nr. 6
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20 mm skersmuo - kabliukas Nr. 4
24 mm skersmuo - kabliukas Nr. 2
„Plaukas", ant kurio tvirtinamas baltyminis kukulis ar koks

nors kitas masalas - tai plono valo ar dakrono atkarpa su kilpa
gale. Jis tvirtinamas prie kabliuko išlinkimo, o dar geriau - prie
viršutinės jo dalies, kur pririšamas valas. Prieš užveriant balty-
minis kukulis praduriamas adata. Jei jis labai kietas, kartais rei-
kia ir plono grąžtelio. Karpis įsiurbia masalą ir, įsitikinęs, kad
jis tinkamas maistui ir nėra jokios klastos, ima jį ryti, kartu
įtraukdamas toliau esantį kabliuką. Gaudant su „plauku", žu-
vys dažnai užsikerta pačios.

Baltyminiams kukuliams daugiau dėmesio skyriau todėl,
kad daugelis tikrai gerų mūsų žvejų į juos dar žiūri su tam
tikru nepasitikėjimu ir neskuba pakilti ant aukštesnio lygio kar-
pininkų pakopos. Mėgstamiausi masalai jiems vis dar yra virta
bulvė, blynas, makaronai ar pan. Be to, šeriama taip pat kaip ir
prieš kelis dešimtmečius - kombinuotaisiais pašarais, įvairio-
mis košėmis ir pan.

Baltyminiai kukuliai, žinoma, yra ne vienintelis, o kai ka-
da - ne pats geriausias masalas. Tačiau
šis puikus atradimas tikrai vertas di-
desnio mūsų žvejų dėmesio.

Kiti masalai
Manoma, kad vasaros pradžioje

geriausias masalas karpiams yra ku-
kurūzų grūdai. Vienintelis trūkumas -
jais domisi ir kitos žuvys, be to, smul-
kesni karpiai. Kukurūzų grūdus prieš
gaudant parą ar dvi reikia pamirkyti
vandenyje, o paskui apie 30 min. vir-
ti. Jie rečiau dažomi, tačiau dažnai pa-
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Masalas persmeigiamas adata, užveriamas ant „plauko" ir užfiksuojamas

gardinami vanilės, žemuogių, tutti-frutti ar kitais kvapais. Sėk-
mingai gaudoma ir su konservuotais kukurūzais. Veriant ku-
kurūzus ant „plauko", tiks 6-8 numerio kabliukai.

Užsienio karpių gaudytojai dažnai šeria ir kaip masalą nau-
doja pupas bei pupeles. Jos ruošiamos panašiai kaip kukurūzų
grūdai.

Kitas pas mus retai naudojamas masalas - žemės riešutai,
kurie turi daug riebalų. Prieš gaudymą juos reikia gerai išmir-
kyti.

Prancūzų karpininkai vienu geriausių masalų karpiams lai-
ko graikinius riešutus.

Šėrimo priemonės
Gaudant toliau nuo kranto, iškyla sunkumų, kaip užmesti

masalą. Gerai, jei yra kokia nors plaukiojimo priemonė - tada
pašarus galima tiksliai išberti norimoje vietoje. Užsienyje net
atsirado specialūs iš toli valdomi laiveliai (bait boat), tačiau gali-
ma apsieiti ir be jų.

60-70 m atstumu nuo kranto baltyminius kukulius galima
šaudyti su timpa. Daugeliu atveju tokio nuotolio visai pakan-
ka. Sunkiau su grūdais ar kitais smulkesniais pašarais, bet juos
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galima suklijuoti. Kartais smulkesni baltyminiai kukuliai mai-
šomi su kitais pašarais. Jei didesnius, 16-20 mm skersmens, ku-
kulius reikia numesti dar toliau, net iki 100 m, karpių gaudyto-
jai naudoja iš vienos pusės pusiau nupjautą ir išlenktą vamzdį,
vadinamą „kobra". Kitas šėrimo prietaisas - raketa - yra maž-
daug 4 cm skersmens ir 15 cm ilgio šėryklėlė. Ji naudojama
norint tiksliai pasiųsti masalą, kai gaudymo nuotolis yra dau-
giau kaip 30 m.

Gaudymas
Kai jau viskas paruošta žūklei ir meškerės sudėtos ant lai-

kiklių, paėmę vieną iš meškerių, užmetame stovėdami veidu į
gaudymo vietą, geriausiai - prie gaudymo vietą žyminčio plū-
duro. Stovėdami viena ranka laikome kotą apačioje, o kita -
viršutinę rankenos dalį. Rodomasis pirštas prilaiko valą, o ma-
salas kabo virš žemės. Užmetama tiesiai virš galvos vis greitė-
jančiu tempu. Svareliui nuskendus, nepadedami meškerės
įtempiame valą. Tada meškerę dedame ant stovo, o stabdį pa-
liekame ne per daug priveržtą. Per daug priveržus, žuviai už-
kibus kotas gali atsidurti vandenyje. Dabar reikia prikabinti
„beždžionėlę", kad ji būtų pakilusi per 1/3 nuo strypelio vir-
šaus, ar kokį nors kitą signalizatorių. Tada belieka patogiai
įsitaisius laukti karpių kibimo, o tai labiausiai jaudinantis da-
lykas.

Naktį karpiai mažiau atsargūs ir drąsiau ima masalą, ypač
tose vietose, kur dienos metu būna didelis žvejų samplūdis.
Naktys, praleistos su bendraminčiais, labai įsimena, tačiau naktį
žvejoti leidžiama ne visur, todėl prieš išvykstant į žūklę reikia
sužinoti visas aplinkybes.

Karpiui griebus masalą, „beždžionėlė" pašoka iki stiebelio
viršaus arba suskamba garso signalas. Užkertama plačiu mos-
tu, bet nenaudojant per daug jėgos. Kai žuvis pradeda traukti
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valą, jos veiksmus turi riboti ne per daug priveržtas stabdis.
Varginant žuvį, reikia derinti koto linkimą ir ritės darbą. Pavar-
gusi žuvis vedama graibšto link, kuris jau iš anksto turi būti
numatytoje vietoje. Tikri karpių gaudytojai turi specialius
minkštos medžiagos krepšius su rankenomis, į kuriuos iš graibš-
to perkeliama žuvis. Jie žuvį nufotografuoja, pasveria, o po to
vėl sveiką paleidžia į vandenį.

Gaudymas vandens paviršiuje ir vidutiniuose vandens
sluoksniuose. Nors karpis yra tipiška dugninė žuvis, dažnas iš
mūsų juos esame matę plaukiančius vandens paviršiuje. Kar-
tais dėl ne visai suprantamų priežasčių jie mieliau griebia virš
dugno esantį ar net pačiame vandens paviršiuje plūduriuo-
jantį masalą. Norint pagauti ne pačioje gilumoje esančius kar-
pius, galima naudoti angliškąją palaidynę su atitinkama įran-
ga. Tačiau patys anglų žvejai sugalvojo dar geresnę įrangą
gaudant virš dugno ar net vandens paviršiuje. Svarbiausia įran-
gos dalis - pailga plūdė su metaline kilpute viename gale ir
įklijuotu metaliniu strypeliu - kitame. Tai lyg savotiška apversta
Waggler plūdė be ilgos antenos. Dalis su kilpute dažoma ryškia
spalva, o apatinė, sunkesnė, - tamsia, maskuojančia. Plūdės dy-
dis priklauso nuo gaudymo nuotolio. Jos vaidmuo maždaug
toks pat kaip ir žvejams žinomų skaidrių, vandens pripildomų
plūdžių, tik šiuo atveju valas per kilputę slankioja visai laisvai,
o plūdės masė netrukdo pakertant žuvį. Išvėrus per kilputę
valą, užveriamas nedidelis karoliukas ir surišama kilpa, prie
kurios bus tvirtinamas pavadėlis. Jį galima tvirtinti ir per nedi-
delį suktuką, o kai kurie karpininkai pavadėlio visai atsisako.
Tokiu atveju plūdės slinkimą sulaiko stoporinis mazgas. Pri-
klausomai nuo gaudymo vietos, gylio, žuvų aktyvumo ir kitų
aplinkybių, pavadėlio ilgis gali būti nuo 0,5 iki 1,5 m, bet kar-
tais ir ilgesnis.

Tokiam gaudymui geriausiai tiks angliškosios palaidynės
kotai ir ritės, tačiau svarbiausia - valas turi būti neskęstantis.
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Jei masalas turi plaukti vandens paviršiuje, reikės ir neskęstan-
čio pavadėlio. Jei bus gaudoma virš dugno ir masalas skęs, tiks
bet koks valas, o ant pavadėlio bus galima užspausti nedidelį
svarelį.

Masalai, gaudant negiliai, parenkami atsižvelgiant į gau-
dymo būdą. Jie gali būti kabinami ant kabliuko arba tvirtinami
ant „plauko", kaip ir gaudant dugnine meškere. Gaudant ra-
miu oru vandens paviršiuje, sumetamas neskęstantis pašaras,
o po to į tą vietą užmetama meškerė. Dažnai pasitaiko, kad
įtarios žuvys išrankioja visus sumestus pašarus, o kabliuko
su masalu neliečia. Taip dažniausiai atsitinka tose vietose, kur
prie vandens telkinio lankosi daug žvejų. Šiuo atveju reikėtų
ilgesnio ir plonesnio pavadėlio, keisti masalus, vietoj masalo
ant kabliuko pasiūlyti masalą ant „plauko" ar imtis kitų gud-
rybių. Kad masalas neskęstų, ant kabliuko kotelio tvirtinama
kokia nors lengva medžiaga. Be to, pats masalas gali būti ne-
skęstantis.

Gaudant paviršiuje, tinka visi anksčiau minėtieji masalai.
Be to, kai kurie autoriai karpių gaudymui ir šėrimui siūlo šunų
ir kačių ėdalą, kuris ypač populiarus tarp Europos žvejų. Jį ga-
lima dažyti ir paskaninti įvairiais kvapais. Jis nevilioja smulkių
žuvų. Pašaro traškučius patariama sudrėkinti vandeniu ir su-
dėti į plastikinį maišelį. Po 20 min. taip paruoštą masalą galima
kabinti ant kabliuko ar užverti ant „plauko". Kartais patariama
sausą šunų ėdalą pakaitinti keptuvėje su aliejumi ir česnakais,
nes stiprus kvapas nuslopina karpių įtarumą.

Originalesni gaudymo būdai
Kalbant apie karpių gaudymą baltyminiais kukuliais, gali-

ma pateikti gana originalų žinomo anglų karpininko Des Tay-
lor gaudymo būdą. Jis gaudo ir plūdine, ir dugnine meškere.
Nuo įprastų gaudymo būdų labiausiai skiriasi jo taktika, o iš
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dalies ir gaudymo technika. Apie tai buvo rašoma net kelių
šalių žvejybos literatūroje.

Anot ironiško anglų meistro, galingi ir tolimi svarelių už-
metimai karpinėmis dugninėmis meškerėmis labiau primena
kai kurias lengvosios atletikos metimo rungtis. Nepatinka jam
ir ritės, kur privyniojama šimtai metrų valo, ir tai, kad kai kurie
žvejai savo masalus nuplukdo net už kelių šimtų metrų nuo
kranto. Anglas siūlo neatsisakyti kiek senamadiško, bet patiki-
mo karpių gaudymo būdo. Jis pats gaudo netoli kranto ir tvir-
tina, kad tik taip pajunta, kas yra tikroji karpių žūklė.

Eidamas pakrante jis ieško karpių buvimo vietų. Pastebėjęs
labiau sudrumstus vandens plotus, kur neseniai maisto galėjo
ieškoti žuvys, jis ten užmeta vieną kitą saują pašaro. Tai gali
būti plikytos kanapės, kukurūzai ar net baltyminiai kukuliai.
Gaudyti jis neskuba, bet eina ieškoti ir kitos atsarginės vietos,
kurioje tą pačią dieną gal ir nežvejos. Kuo daugiau bus laiko
karpiams apsiprasti, tuo sėkmingesnė vėliau bus žūklė. Gau-
dant netoli kranto, reikia elgtis ypač atsargiai, net įrankius pa-
tartina ruošti atokiau nuo gaudymo vietos.

Tokiai žūklei Des Taylor naudoja žymiai lengvesnius kotus:
2,4 m ilgio suduriamąjį kotą ir kiek ilgesnį tvirtą teleskopinį
meškerykotį su žiedais. Šie kotai patogūs vežiotis ir lengvai pa-
ruošiami žūklei. Iš „teleskopo" daroma dugninė meškerė su
slankiojamuoju svareliu, o ant „plauko" kabinamas tas pats ma-
salas, kuriuo buvo jaukinta žuvis. Paprastai gaudoma seklia-
me, su reta povandenine augmenija kranto ruože, kur ir buvo
pastebėti karpiai. Teleskopinė meškerė užmetama ne toliau kaip
5 metrai nuo kranto ir statoma ant atramų. Kitas svarelis su
segtuku užkabinamas ant valo ir paleidžiamas nuskęsti netoli
kranto, kad prispaustų valą prie dugno. Jei valas bus pakilęs
virš dugno, pastabiems karpiams tai gali sukelti įtarimą, ir jie
paliks gaudymo vietą. Dėl tos pačios priežasties neturėtų ma-
tytis užmestos meškerės koto ir tuo labiau - paties žvejo šešė-
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lio. Patariama naudoti elektroninį kibimo signalizatorių - tuo-
met lieka laisvos rankos ir galima gaudyti su trumpąja - 2,4 m
ilgio - meškerėle. Ja gaudoma su lengva Waggler tipo plūde,
kuri užmetama tiksliai į šėrimo vietą. Belieka laukti kibimo. Des
Taylor įsitikinęs, kad toks trumpas kotas labiausiai tinka žūklei
prie kranto. Tomis dienomis, kai karpiai šildosi vandens pavir-
šiuje, anglas juos gaudo neskęstančiais baltyminiais kukuliais.
Valą naudoja taip pat neskęstantį. Jį galima ištepti riebalais. Ku-
kulius sėkmingai gali pakeisti jau minėtas šunų ėdalas. Gau-
dymas vandens paviršiuje, anot žvejo, yra labai emocingas, nes
jis mato, kaip karpis „įsiurbia" masalą ir pradeda jį nešti. Aiš-
ku, taip įvyks tik tada, jei žvejys išliks nepastebėtas. Užkibus
žuviai, patariama palaukti, kol valas įsitemps, ir tik tada „už-
megzti kontaktą" su žuvimi. Šis posakis gerai žinomas stambių
žuvų gaudytojams ir reiškia švelnų pakirtimą. Visą kitą darbą
praktiškai atlieka pats aštrus kabliukas. Smarkiai pakirtus stam-
bią žuvį arti kranto, gali neišlaikyti ir valas, ir pats kotas.

Eidamas į šią žūklę, žvejys ima tik būtiniausius žvejybos
reikmenis, kad galėtų patogiai judėti pakrante. Karpių buvi-
mo vietos kartais tenka ieškoti ilgokai, tačiau pastangos beveik
visada atsiperka. Geriausias tokios žūklės laikas, anot Des Tay-
lor, gegužės mėnuo ir vasaros pradžia. Įsitaisęs ant kranto, žve-
jys turi išnaudoti čia augančių krūmų priedangą. Žvejo apran-
ga taip pat turėtų būti maskuojančios spalvos.

APIE RAUDES

Apie pačią žuvį
Raudė - viena gražiausių Lietuvos žuvų, panaši į artimiau-

sią savo giminaitę kuoją, tačiau jos kūnas platesnis. Nugara ru-
dai žalsva, šonai sidabriniai su dideliais auksu blizgančiais žvy-
nais. Pelekai ryškiai raudoni, tamsesni prie pagrindo. Akys
oranžinės su aukso spalvos apvadu ir ruda arba raudona dė-
mele viršutinėje dalyje. Kartais pasitaiko hibridų su kitomis tuo
pačiu metu neršiančiomis žuvimis, dažniausiai su plakiais ir
aukšlėmis. Raudės paplitusios visos Europos, išskyrus Šiaurę,
ežeruose, vandens saugyklose, žvyro karjeruose, kanaluose ir
lėtai tekančiose upėse. Laikosi didesniais ar mažesniais būriais
pagal dydį. Jos auga lėtai ir subręsta tik 3-4 gyvenimo metais.
Neršia porcijomis gegužės-birželio mėnesiais ant vandeninių
augalų. Anot kai kurių šaltinių, raudės ilgis gali siekti net 36-
45 cm, o svoris iki 1,5-2 kg. Man pačiam daugiau negu 1 kg
sveriančios raudės pagauti neteko.

Ši žuvis minta dumbliais ir kitais augalais, bestuburiais,
vabzdžiais ir jų lervomis.

Ji tipiška viršutinių vandens sluoksnių žuvis. Tai rodo ir jos
burnos sandara, pritaikyta rinkti maistą vandens paviršiuje. Žie-
mos metu laikosi giliose vietose, ir manoma, kad beveik nesi-
maitina. Aktyviai ieškoti maisto pradeda anksti pavasarį, vos
ėmus tirpti ledui. Tuomet būriais išeina į seklias vietas prie mel-
dų ir gerai griebia masalą.

Raudžių žūklė nėra tokia jau paprasta, bet jos mėgėjų yra
nemažai.
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Įrankiai
Žūklei reikalingas lengvas 4-5 m ilgio tik pačioje viršūnėje

linkstantis meškerykotis. Puikiai tiks ir aukšlių bei kuojų žūk-
lei skirti kotai. Valas naudojamas minkštas, geros kokybės ir
kuo plonesnis. Storesnio negu 0,12 mm valo reikės gaudant
nebent labai stambias žuvis. Pavadėlis imamas kiek plonesnis.

Plūdė tiks bet kokia, tik su trumpesniu kyliu, nes dažnai
tenka gaudyti visai sekliose vietose. Ji turi išlaikyti 0,2-1 g svorį
ir būti labai jautri.

Svareliai - dažniausiai tik minkšto švino „šrateliai", kad ne-
gadintų valo, nes dažnai tenka reguliuoti meškerę. Jų dydis ir
skaičius priklauso nuo plūdės dydžio, tačiau didelio skaičiaus
reikėtų vengti. Taip gaudant mažiau painiosis meškerės įran-
ga. Kai gerai kimba, svareliai užspaudžiami viename taške ar-
čiau kabliuko; kai žuvys neaktyvios ir atsargios, juos reikėtų
išsklaidyti ir pakelti arčiau plūdės.

Kabliukų dydis ir forma, kaip visada, daugiau priklauso nuo
masalo. Gaudant su trapia uodo trūklio lerva, labiausiai tiktų
plonas Chrystal tipo kabliukas su ilgesniu koteliu.

Kai tikimasi pagauti stambesnių žuvų, patartina naudoti
pavadėlį, o tais atvejais, kai kimba tik smulkmė - kabliukas kar-
tais rišamas ir prie plono pagrindinio valo. Atsisakius pavadė-
lio, meškerės įranga taps maksimaliai paprasta ir kels mažiau
įtarimo žuviai.

Pašarai ir masalai
Pašarai. Labai specialių - raudėms skirtų - pašarų receptų,

atrodo, nėra. Joms šerti tinka visi lengvi, mažai maistingi, van-
denyje debesėlį skleidžiantys pašarai. Svarbiausia neužmiršti,
kad šios žuvys ypač mėgsta geltonos ir oranžinės spalvos pa-
šarus bei įvairius produktus iš kukurūzų. Raudėms skirti paša-
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rai turi būti tik geros kokybės, kai tuo tarpu gaudant aukšles,
kai jos gerai kimba, kartais galima naudoti ir kiek senesnius jų
komponentus.

Į raudžių pašarų sudėtį galėtų įeiti šios medžiagos:
1. Malti ar tarkuoti duonos džiūvėsiai. Jie sudaro pašarų

pagrindą.
2. Malti sausainiai. Labai vilioja, bet greitai pasotina žuvis,

todėl jų reikia nedaug.
3. Kopra. Nėra maistinga, bet gerai skaido pašarus.
4. Kopra su melasa.
5. Tarkuoti kokoso riešutai. Naudojami švieži ir paskrudin-

ti. Skaido pašarus.
6. Maltos kanapės. Naudojamos šviežios arba užplikytos.

Labai vilioja žuvis ir išlaiko jas gaudymo vietoje.
7. Sėlenos. Lengvas pašarų komponentas. Gerai sugeria kva-

pus ir lėtai skęsta.
8. Kukurūzų miltai. Suteikia pašarams geltoną atspalvį. Nau-

dojami užplikyti ar paskrudinti.
Be šių medžiagų, galima naudoti įvairius maltus kepinius,

ypač iš kukurūzų, taip pat kombinuotuosius pašarus bei dau-
gelį kitų žvejams žinomų komponentų. Kai kurie žvejai pata-
ria tarpusavyje maišyti pašarus, skirtus gaudymui vandens pa-
viršiuje ir vidutiniuose vandens sluoksniuose. Be to, savo
gamybos pašarus galima „pagerinti" pirktiniais, ir priešingai.

Masalai. Raudžių masalai įprasti ir gerai žinomi:
1. Uodų trūklių lervos. Puikus, bet trapus masalas.
2. Musių lervos. Pagrindinis masalas gaudant šias žuvis. Ler-

vos dažnai dažomos geltona, raudona arba aukso spalva.
3. Tešla, duonos minkštimas.
4. Kanapės.
5. Perlinės kruopos.
6. Slieko gabaliukas (gaudant pavasarį).
7. Apsiuvos.
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8. Vabzdžiai ir jų lervos.
Raudės dažnai geriau kimba užkabinus kokį nors minėtų

masalų „sumuštinį". Ką nors iš masalų verta įmaišyti ir į pa-
šarus.

• Vietos pasirinkimas ir gaudymas
Prieš gaudant pirmiausia reikia susirasti tinkamą vietą. Eže-

ruose reikia ieškoti nebūtinai gilių, bet tankiai vandens aug-
menija apaugusių vietų. Raudės mėgsta laikytis laisvo vandens
ploteliuose tarp vandens lelijų arba ten, kur jos baigiasi ir pra-
sideda švarus vanduo. Jei seklioje ežero vietoje auga nendrės
ar kitos žolės, čia beveik visada užtiksite ir raudžių. Karštomis
dienomis ramiose Nemuno žemupio senvagėse ir įlankėlėse
šios žuvys renka balkšvus, į skaidrų slieką panašius kirminė-
lius nuo apatinės vandens lelijų dalies. Nustatyti raudžių bu-
vimo vietą galima ir pagal ratiliukus, kuriuos jos, panašiai kaip
ir aukšlės, besimaitindamos skleidžia vandens paviršiuje. Skir-
tingais metų laikais raudės laikosi skirtinguose vandens sluoks-
niuose. Anksti pavasarį, kaip ir aukšlės, dažnai kimba arčiau
dugno. Gaudydamas didesniuose ežeruose, ypač pučiant stip-
riam vėjui, raudžių susitelkimo vietas ne kartą esu užtikęs ir iš
visų pusių žolių apsuptuose „languose". Manau, kad čia jos
susirasdavo prieglobstį nuo stipresnių, bangų. Žinodamas to-
kias vietas, inkarą išmesdavau likus keliems metrams iki žolių
pabaigos. Beveik visada kibdavo arčiau dugno.

Raudės kibimas staigus ir aiškus - plūdė iškart slepiasi po
vandeniu. Jos dažnai griebia dar tebeskęstantį masalą, todėl
pastebėjus, kad plūdė laiku negrįžta į įprastą padėtį, reikia ne-
delsiant pakirsti. Jei panašūs kibimai kartojasi, masalą vertėtų
pakelti aukščiau. Labai įdomus raudžių gaudymas iš valties tarp
tankių žolių sąžalynų. Irtis reikia be triukšmo, bet ir tai žuvys
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visiškai nurimsta tik visai sustojus val-
čiai. Geriau, kad saulė šviestų iš prie-
kio ar iš šono. Masalas su lengvute
tamsios spalvos plūde nuleidžiamas
į „langą" tarp žolių. Jei kimba stam-
bios žuvys, reikia kiek storesnio va-
lo, kad šis pakirstai žuviai neleistų pa-
sislėpti žolėse. Tokiai žūklei geriausiai
tiks lengvas 4-5 m ilgio meškerykotis
be ritės.

Gaudymas angliškąja palaidy-
ne. Kai nėra valties arba žuvys sun-
kiau pasiekiamos nuo kranto, raudes
patogiausia gaudyti lengva tolimo-
jo užmetimo meškere. Tiks įprastas
3,90-4,10 m ilgio kotas ir ritė su 0,10-
0,12 mm skersmens valu. Gali būti
naudojamos ir uždaros ritės. Naudo-
jama Waggler plūdė. Ji fiksuojama
šrateliais. Pavadėlis su 16-20 nume-
rio kabliukais turėtų būti gana ilgas
ir neskęstančio valo. Taip gaudoma,
kai raudės laikosi ir kimba vandens paviršiuje. Kitu atveju
reikėtų naudoti skęstančią angliškosios palaidynės įrangą.

Raudės sėkmingiau gaudomos vaikštant vandens telkinio
krantu. Vaikščioti reikia tyliai, patartina dėvėti maskuojančius
rūbus ir stengtis, kad į vandenį nekristų žvejo šešėlis. Pasirin-
kus gaudymo vietą, reikia užmesti šiek tiek pašarų. Šerti ne-
daug, tik tiek, kad žuvys atkreiptų dėmesį. Kad nekiltų šių at-
sargių žuvų įtarumas gaudant vandens paviršiuje, neskęstantys
turi būti ir pašarai. Raudžių gaudytojai yra sugalvoję mažą gud-
rybę: į plokščiadugnį indą, kuriame įpilta tik pora milimetrų

Įranga gaudant raudes
angliškąja palaidyne
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vandens, suberiamos musių lervos. Nenorėdamos nuskęsti, šios
„įkvepia" oro ir jau nebeskęsta. Kaip tik tokios ir tinka šėrimui
su timpa gaudant vandens paviršiuje.

Ant kabliuko užveriama ta pati lerva, o dar geriau - šviesiai
ruda jos lėliukė. Tai raudžių skanėstas. Jei leidžia sąlygos, ma-
salą reikia užmesti toliau nuo tos vietos, kur laikosi žuvys, o
paskui jį kiek reikia patraukti. Valas į vandenį turi nukristi vi-
siškai išsitiesęs, todėl jo slydimas nuo būgnelio metimo pabai-
goje pristabdomas pirštais. Jei pavyksta sėkmingai užmesti, gau-
dant vandens paviršiuje dažnai galima matyti, kaip raudė
kimba. Pakirstą žuvį reikia kuo greičiau traukti iš šėrimo vietos
ir vėl užmesti. Deja, daug žuvų vienoje vietoje pagauti pavyksta
retai, todėl raudžių žūklė, gaudant angliškąja palaidyne sėk-
mingesnė, jei dažnai keičiama gaudymo vieta.

APIE SAPALUS

Apie pačią žuvį
Šapalas - stipri ir graži karpinių šeimos žuvis, gyvenanti

tekančiuose vandenyse. Lietuvoje dažna ne per daug šaltiniuo-
tuose upeliuose ir didžiosiose upėse. Daug šapalų yra Nemu-
ne, Neryje, Šventojoje ir Minijoje. Šapalų kartais galima aptik-
ti ir pratekančiuose ežeruose. Esu jų pagavęs net stovinčiuose
pamario žemumos vandenyse, iš kur, matyt, bus nespėję su-
grįžti slūgstant pavasario potvynio vandeniui. Šapalas dažnas
Vidurio ir Pietų Europos upėse, ypač ten, kur žvirgždėtas, smė-
lėtas ar akmenuotas dugnas, yra rėvų bei verpetų. Šių žuvų
nesama tik Šiaurės Europos šalyse, kur labai daug yra jų arti-
miausių giminaičių meknių. Šapalų nėra Airijoje bei Danijoje.

Tai tipiška viršutinių vandens sluoksnių žuvis - tą rodo plati,
be ūsų burna ir plonos į viršų nukreiptos lūpos. Jos kūnas ap-
valus, sprandas storas, nugara juosva, šonai - aukso atspalvio.

Dažnai tvirtinama, kad šapalai gyvena tik labai švariuose
vandenyse. Sunku su tuo sutikti, nes juos teko gaudyti ir kai
kuriose gana užterštose Vakarų šalių upėse. Šios žuvys išmoko
gerai prisitaikyti prie esamų sąlygų.

Mūsų šapalai neršia gegužės-birželio mėnesį. Subręsta per
4-5 metus ir gali pasiekti 4-5 kg svorį. Anot kai kurių šaltinių,
užauga ir dar didesni, bet praktiškai retai pagaunamos dau-
giau negu 2-2,5 kg sveriančios žuvys.

Mažesni šapalai gyvena būreliais ir aptinkami beveik vi-
sose upės vietose. Didesni mėgsta gilesnes vietas, sietuvėles,
pagilėjimus šalia upės vingio, kur yra srovė. Mėgsta laikytis
už riedulių, polių, paskendusių medžių kamienų, žolių ar ša-

255



APIE ŠAPALUS Šiuolaikinė žūklė

kų sąnašų ir kitų kliuvinių. Šapalų beveik visada galima ap-
tikti žemiau akmenuotų rėvų, kur srovė pradeda lėtėti. Savo
slėptuves kartais įsirengia tarp pagrindinės ir grįžtančios sro-
vės. Po lietaus kylant upės vandeniui, traukia arčiau krantų ir
tuo metu gerai kimba. Smulkių šapalų visada aptiksite žemiau
galvijų girdyklų. Kaip ir kai kurios kitos žuvys, savo buvei-
nes šapalai dažnai išduoda besimaitindami vandens paviršiu-
je. Rinkdami masalą vandens paviršiuje, jie sukelia didesnius
verpetus negu aukšlės ar strepečiai. Manoma, kad didieji ša-
palai vandens paviršiuje beveik nepasirodo, nes yra labai at-
sargūs. Vaikystėje labai mėgau šias žuvis stebėti saulėtą dieną
nuo aukštesnio Minijos kranto. Paprastai keli šapalai nejudė-
dami laikosi netoli savo nuolatinių buveinių. Jie visada susi-
domi kokiu nors plaukiančiu šapeliu ar kitu daiktu ir akylai
stebi aplinką. Saulės spinduliuose žuvys atrodo tartum su žals-
va aureole, tačiau užtenka neatsargaus judesio, ir šapalai tuoj
slepiasi.

Gaudant šapalus, maskuotei reikėtų skirti ypatingą dėme-
sį: vengti sunkių žingsnių, staigių judesių. Žvejo rūbai neturė-
tų skirtis nuo aplinkos fono. Taip pat svarbu išlaikyti optimalų
atstumą iki gaudomos žuvies, nes, būnant per arti, stambesnis
šapalas retai griebs masalą, o per toli - sunkiau pastebėsite ki-
bimą, ir traukiama žuvis turės progą pasislėpti.

Sapalai gaudomi labai įvairiomis meškerėmis: įvairių tipų
plūdinėmis, dugninėmis bei kitokiomis. Aš šias žuvis labiau-
siai mėgstu gaudyti plūdine palaidyne, bet pačias didžiau-
sias esu pagavęs spiningu. Anksti pavasarį dar ne visai pra-
skaidrėjus vandeniui gana stambių, iki poros kilogramų
sveriančių šapalų yra tekę pagauti Valakampių paplūdimyje
Vilniaus ribose. Tuo metu žuvys būna labai aktyvios ir ma-
žiau atsargios.
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Pašarai ir masalai
Pašarai. Šapalams gaudyti ypatingų pašarų nereikia. Jie gali

atplaukti ir prie šviesesnių pašarų, kaip aukšlės ar karšiai, ir
prie tamsių, kaip kuojos ar lynai. Reikėtų vengti tik ryškų de-
besį skleidžiančių pašarų. Šapalus labai vilioja gyvieji pašarų
priedai. Pakliuvusi žuvis dažnai būna prisirijusi musių lervų
ar kitų gyvųjų pašarų. Daugelis patyrusių žvejų mano, kad vi-
lioti šapalus reikėtų tik grynaisiais pašarais, t. y. lervomis, ka-
potais sliekais arba įvairiais grūdais, dėl to, kad debesis sklei-
džiantys pašarai atbaido stambias žuvis. Stambesnės turėtų būti
ir pašaro dalelės.

Masalai. Šapalas gali griebti bet ką, tačiau dažniausiai nau-
dojami šie masalai:

1. Musių lervos. Tinka visokios, ypač stambios mėlynųjų
musių lervos. Pastebėta, kad kartais mieliau griebiamos, kai nu-
dažomos raudona arba aukso spalva. Kelios įvairiaspalvės ler-
vos ant 10 numerio kabliuko - puikus masalas įvairiais gaudy-
mo atvejais.

2. Musių lervų lėliukės. Taip pat mėgstamas šapalų grobis,
ypač kartu su kitais masalais ant kabliuko.

3. Sliekai. Geriausiai tinka gaudant šaltame arba pakilusia-
me bei drumstame vandenyje.

4. Duonos gabaliukai. Visiems žinomas masalas. Gaudant
stambias žuvis, tiks 2-3 cm padžiovintos duonos gabaliukas,
geriau su plutele, kad tvirčiau laikytųsi ant kabliuko. Kai kurie
žvejai pataria užkabinti duonos kubelius be aštrių briaunų, kad
atrodytų kuo natūraliau.

5. Kraujas. Geriausiai tinka stambiųjų raguočių ar paukščių
kraujas. Sukrešėjęs jis blogai laikosi ant kabliuko, bet yra išei-
tis - prieš sukrešant į kraują reikia įmerkti vatos gabalėlius, o
po to juos palaikyti šaldytuve. Šis masalas ypač tinka žiemos
žūklei.
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6. Sūris. Šį masalą mėgsta daugelis karpinių žuvų, bet la-
biausiai šapalai ir ūsoriai. Dažniausiai naudojami lydyto ir fer-
mentinio sūrio gabaliukai, nes geriau laikosi ant kabliuko.

7. Dešrelės. Paprasčiausių virtų dešrelių iš parduotuvės ga-
baliukai - labai geras, bet retai naudojamas masalas. Ypač tin-
ka, kai atšalęs vanduo. Kad tvirčiau laikytųsi ant kabliuko, ga-
lima verti gabaliuką su odele.

8. Mėsa. Geriausiai tiks šviežios jautienos gabaliukas.
9. Kumpio paštetas. Jį ypač naudoja prancūzų žvejai, bet

nesu girdėjęs, kad taip gaudytų mūsiškiai. Sis masalas labai
vilioja žuvis, bet silpnokai laikosi ant kabliuko.

10. Uogos. Vyšnios, trešnės, vynuogės, serbentai ir net erš-
kėtuogės turi būti visiškai prinokusios. Tai sezoninis masalas.
Atitinkamo dydžio kabliukas turi būti išlindęs iš masalo.

11. Įvairiausi vabzdžiai ir jų lervos.

Gaudymas sudurtine meškere
Prieš daugelį metų gaudant Minijos upėje, įmetus į vande-

nį sukramtytos duonos, prie pašarų anksčiau už kitas žuvis at-
skubėdavo šapalai. Dažniausiai tai būdavo nedidelės iki kelių
šimtų gramų sveriančios žuvys, bet būdavo ir stambesnių, ne
kartą patrumpinusių mano primityvią meškerėlę. Iš tikrųjų net
ir aukštos klasės meškerė be ritės nėra pats geriausias įrankis
stambiems šapalams gaudyti. Tam gerai tinka sudurtinė meš-
kerė, kuri vis labiau plinta tarp mūsų žvejų, ir apie ją jau daug
kalbėjau.

Gaudant šapalus, koto ilgis ir meškerės įranga priklausys
nuo gaudymo sąlygų. Jei numatoma gaudyti vidutinio dydžio
žuvis, pakaks elastingos gumos tik pirmame koto viršūnės na-
relyje, jei stambias - guma gali eiti ir per du narelius. Meškerės
įranga turėtų būti panaši kaip ir gaudant kuojas bei karšius.
Plūdę ir svarelius reikėtų parinkti pagal srovės stiprumą ir gylį
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gaudymo vietoje. Gaudant stiprioje srovėje, reikėtų naudoti
sunkesnius šratelius, bet mažesnį jų skaičių. Kabliukai naudo-
tini didesni, nes šapalai mėgsta stambius masalus.

Gaudant sudurtine meškere, pašarai mėtomi ties koto vir-
šūnėle ar kiek žemiau. Kadangi šapalai atsargūs, šėrimo metu
laikosi atokiau negu kitos žuvys, bet prie masalo, kaip jau mi-
nėjau, atskuba pirmieji, kai visai įsitikina, kad nebėra jokio pa-
vojaus. Masalas turi būti palei patį dugną ir tik retkarčiais -
aukščiau.

Sapalų kibimas būna staigus, ir gumos amortizatorius iš kar-
to įsitempia. Žuvis priešinasi energingai, bet palyginti neilgai.

Mūsų sąlygomis sudurtine meškere sėkmingiausiai gaudo-
ma didžiuosiuose tekančiuose vandenyse.

Gaudymas angliškąja palaidyne
Ramiuose nedideliuose kanaluose arba tokiose pat upėse,

kurių plotis neviršija 20-25 m, patogiausia meškerė yra angliš-
koji palaidynė. Šapalai drąsiau kimba aukšta žole ar palinku-
siais virš vandens medžiais apaugusiame priešingame kran-
te - ten jie mažiau išbaidomi.

Mažuose upeliuose ir kanaluose šapalai gaudomi nuo priešingo kranto
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Reikalingi tokie įrankiai: kotas ir ritė, skirti gaudymui su
lengva įranga, tinka ir uždaro tipo ritės. Valas turėtų būti 0,12-
0,15 mm. Plūdė Waggler - lengva, pagaminta iš povo plunks-
nos ar sarkandos. Tokiai žūklei kartais naudojamos ir dviejuo-
se taškuose tvirtinamos plūdės. Šioje specifinėje žūklėje
pasunkintos plūdės naudojamos retai. Svareliai - įvairaus dy-
džio „šrateliai". Kabliukai - su iš anksto paruoštais pavadėliais.

Gaudant šapalus angliškąja palaidyne, reikia nuolat ir daž-
nai šerti grynaisiais pašarais, geriausiai musių lervomis. Kar-
tais lervos maišomos su kokiais nors grūdais. Prancūzų žvejai
jas dažniausiai maišo su kanapėmis ir netgi turi konkrečią mai-

Įranga gaudant šapalus:
a) klasikine plūdine meškere;
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b) angliškąja -palaidyne;

šymo taktiką. Gaudymo pradžioje su timpa šaudo 4 dalis ka-
napių su 1 dalimi lervų, o gaudymui įpusėjus, ši proporcija
pakeičiama, t. y. viena dalis kanapių maišoma su keturiomis
dalimis lervų. Gal šis šėrimas patiktų ir mūsų šapalams? Minė-
tieji pašarai laikomi inde su vandeniu, kad užmetus skęstų. Vie-
nam užmetimui užtenka iki 10 lervų ar kanapių grūdelių.

Sunkiausia yra tiksliai užmesti. Jei nepavyksta, plūdė įstrin-
ga priešingos pakrantės krūmuose arba tiesiog nepasiekia vie-
tos, kurioje laikosi žuvys. Gaudant palankiu oru, nėra būtiny-
bės skandinti valo, kaip šiaip jau daroma gaudant angliškąja
meškere.

c) su Stick tipo plūde; d) boloniškąja palaidyne
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Šapalai kimba staigiai. Pakirsti taip pat reikia staigiai, bet
nestipriai. Po to žuvį reikia kuo greičiau traukti iš gaudymo
vietos. Užkibę stambesni šapalai dažniausiai metasi į priešingą
krantą ir slepiasi - tokiu atveju kotą reikėtų kreipti į priešingą
žuvies judėjimui pusę.

Gaudymas su Stick plūde
Šiltuoju metų laiku negiliuose, apaugusiais krantais upe-

liuose Vakarų šalių žvejai šapalus gaudo su vadinamosiomis
Stick tipo plūdėmis. Žūklei šiuo atveju geriausiai tinka angliš-
kosios meškerės kotas ir ritė. Pati plūdė primena siaurą morką
ar pleištą su trumpa antena - tokia mažiau kliūva traukiant
žuvį. Plūdės gaminamos iš balzos ar kitų lengvųjų medžiagų ir
tvirtinamos dviejuose taškuose silikoniniais ar guminiais žie-
deliais. Su šiomis plūdėmis retai gaudoma toliau negu 8-15 m
nuo savęs. Pageidautina, kad net ir stipri srovė būtų vienoda, o
dugnas kietas. Sapalai mėgsta laikytis ten, kur jis nusėtas žvirgž-
du, smėliu ar akmenėliais, ir netoliese yra kur pasislėpti.

Pasirinkus gaudymo vietą, pirmiausia reikia ištyrinėti dug-
ną bei įsitikinti, ar nėra kliuvinių. Norint tai padaryti, prieš še-
riant meškerę reikėtų keletą kartų paleisti tiesiog be masalo.
Keliais „šrateliais" plūdė išbalansuojama taip, kad paviršiuje
liktų 0,5-1 cm ilgio antenos dalis. Žvejys kartais turi tuos kliu-
vinius ir pats pašalinti, nes nedideliuose upeliuose žūklei tin-
kamų vietų būna nedaug.

Gaudymas su Stiek plūde yra aktyvus žūklės būdas. Čia
svarbu elgtis atsargiai ir suderinti gaudymą bei šėrimą. Po pa-
linkusiomis šakomis ar tarp povandeninių žolių liežuvių be-
sislepiančius šapalus galima suvilioti leidžiant masalą pasro-
viui. Tačiau labai toli jo leisti nereikėtų, nes bus sunkiau stebėti
plūdę ir ištraukti pakirstą žuvį. Šiai žūklei būdingas dažnas
gaudymo vietos keitimas, be to, gaudoma stovint. Šeriama
grynaisiais pašarais, dažniausiai - mirkytomis musių lervo-
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mis ar grūdais. Šerti reikia po nedaug, bet dažnai, galima ir
su timpa. Šioje žūklėje patogu turėti prijuostę su didele kiše-
ne pašarams ir timpai. Laisva ranka pašarais pripildoma tim-
pos talpa, o „šaudant" pašarus ta pati ranka laiko timpos ko-
tą. Kita ranka tuo metu laiko meškerykotį ir pašarų dozę.
Pašarai mėtomi šiek tiek aukščiau gaudymo vietos, nes, kol
nuskęs, srovė juos gerokai nuneš į prieki. Jei žuvys ima kibti
aktyviau, šerti reikia intensyviau. Plūdei leidžiama laisvai
plaukti pasroviui. Ją galima pristabdyti tam, kad priekyje bū-
tų kabliukas su masalu. Pasroviui leidžiama iki numatytos vie-
tos, kol valas įsitempia. Sapalai dažnai kimba, pradėjus stab-
dyti masalą. Kai tik plūdė pasislepia po vandeniu, reikia tuoj
pat pakirsti. Užkibęs šapalas dažniausiai puola pasroviui ar-
ba prie savo povandeninės slėptuvės. Varginant žuvį, viršuti-
nę koto dalį galima panardinti į vandenį.

Su Stiek arba Avon plūdėmis (pastaroji yra platesnė ir turi
ilgesnę anteną) panašiomis sąlygomis gaudomos ir kitos žuvys.

įranga gaudant su Stiek tipo -plūde:
a) vidutinėje srovėje - svareliai išsklaidyti, apatinis dvigubai mažesnis, masalas
velkasi dugnu arba kiek pakeltas;
b) stiprioje srovėje — didesnieji svareliai vienoje vietoje
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Gaudymas boloniškąja palaidyne
Boloniškoji palaidynė geriausiai tinka šapalams gaudyti di-

delėse upėse ir stiprioje srovėje, pvz., Nemune.
Šiam gaudymui reikia 6-7 m ilgio koto, 0,14-0,16 mm pa-

grindinio valo, o plūdė su ilgu kyliu parenkama pagal gaudy-
mo vietos gylį bei srovės stiprumą. Pašarai taip pat įprasti, ta-
čiau reikia atsižvelgti ir į metų laiką. Šaltuoju metų laiku
geresnių rezultatų pasiekiama pirktinius pašarus sumaišius su
krauju, šiltuoju - su musių lervomis, jų lėliukėmis arba gry-
naisiais augalinės kilmės priedais: kviečiais, kukurūzais, kana-
pėmis, žirniais ir pan. Kaip ir kitomis meškerėmis gaudant ša-
palus, nepatartina naudoti didelį debesį skleidžiančių
medžiagų. Masalai naudojami įprasti šioms žuvims.

Gaudymo technika - tradicinė, tik gali tekti dažniau keisti
gaudymo vietą. Šapalų reikėtų ieškoti deguonies prisotintame
vandenyje - žemiau užtvankų, senų malūnų, tilto polių, giles-
nėse vietose, ypač ties upės vingiu, ties palinkusiais virš van-
dens medžiais ir kitose įprastose jų laikymosi vietose. Gaudant
šapalus, masalą galima leisti gana toli. Žuvys užkimba „užtik-
rintai". Pagavus stambią žuvį, kiti šapalai ilgam išsibaido, todėl
tada patartina kuriam laikui persikelti į kitą gaudymo vietą ar-
ba laukti, kol žuvys vėl nurims.

Dar šis tas apie gaudymą
Kiekvienoje šalyje šapalų gaudymo būdai kuo nors ski-

riasi nuo čia aprašytų klasikinių. Kiek skirtingai juos gaudo ir
mūsų žvejai, tačiau, atsiradus naujiems įrankiams ir informa-
cijai, žuvų gaudymas ne tik tobulėja, bet ir panašėja. Kai ku-
rie žvejai vietoj Waggler, Stick ar klasikinių plūdžių naudoja
paprasčiausią žąsies plunksnos nuopjovą ar net sausą medžio
šakelę. Jos tik palaiko valą vandens paviršiuje ir visai nebaido
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žuvų. Sunkesnę, bet mažai pastebimą plūdę galima pasida-
ryti ir iš permatomo plastikinio vamzdelio nuopjovos. Ji pri-
pildoma vandeniu, ir ją jau galima ne tik leisti pasroviui, bet
ir užmesti. Minėtos plūdės tvirtinamos dviem gumos arba
plastiko žiedeliais. Gaudant su tokiomis plūdėmis, tinka an-
gliškosios palaidynės kotai ir ritės, tačiau kai kurie žvejai ma-
no, kad patogesnė yra nedidelė inercinė ritė, ypač kai gaudo-
ma leidžiant valą pasroviui. Vakaruose mačiau specialių tokiai
žūklei skirtų ričių.

Gaudydami vandens paviršiuje, mūsų žvejai dažniausiai
tvirtina maždaug 1 m ar ilgesnius pavadėlius su aštriu kabliu-
ku, parenkamu pagal masalo dydį. Valas imamas neskęstantis,
o jo spalva parenkama pagal aplinką, nes šapalas greičiau ne-
gu bet kuri kita žuvis įtaria apgaulę. Atrodo, jog jis turi šeštąjį
pojūtį. Pabandykite šalia žiogo ant kabliuko paleisti dar keletą
žiogų ir pamatysite, kurie išnyks pirmieji.

Šapalus galima gaudyti įvairiai: nuo kranto, brendant ar
iš valties. Kiekvienas gaudymo būdas turi ir teigiamų, ir nei-
giamų pusių. Plukdant masalą nuo kranto, galima patogiau
įsitaisyti ir pasidėti daiktus, tačiau šiuo atveju reikia elgtis ypač
atsargiai: prie vandens eiti beveik šliaužiant, be to, stengtis,
kad į vandenį nekristų šešėlis. Brendant vandeniu, žuvys ma-
žiau baidosi ir žiūri ne taip įtariai, tačiau bristi reikia neke-
liant bangelių. Priešingu atveju galima tikėtis tik nedidelių
šapaliokų ar strepečių. Gaudant Minijoje, kur krantai vieto-
mis ištisai apaugę krūmais, norint prie gilesnio kranto po pa-
linkusiais krūmais paleisti masalą, tekdavo nubristi net iki
upės vidurio. Mažiau žuvys baidosi plaukiant valtele. Mini-
joje ar Neryje į guminę valtį visada pasiimdavau smėlio ar
žvyro pripildytą maišelį. Toks „inkaras" nekelia triukšmo ir
negadina valties. Reguliuojant jo svorį, galima sulėtinti ar vi-
sai sustabdyti plaukimo greitį.
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Masalus šapalams gaudyti galima pasirinkti pagal sezoną.
Pavyzdžiui, sunokus trešnėms, naudoti jas, atsiradus žiogams,
naudoti juos ir pan. Anksti pavasarį, kol dar neskraido vabz-
džiai, gaudant mažuose upeliuose, užtenka paprasčiausio slie-
ko, kuris „ridenamas" palei dugną. Pavasarį, kol žuvys laikosi
prie dugno, svarelius reikėtų labiau koncentruoti, o vėliau, kai
vanduo nuskaidrėja, išsklaidyti. Kai kurie žvejai, gaudydami
šapalus, visai atsisako pavadėlio. Manau, kad šiai žūklei jis bū-
tinas. Dėl pavadėlio ilgio nėra vieningos nuomonės. Vieni žve-
jai, gaudydami prie dugno, naudoja trumpesnius pavadėlius,
o kiti riša net porą kartų ilgesnius už tikrąjį gylį gaudymo vie-
toje, kad masalas plauktų kuo natūraliau. Leidžiant masalą toli
pasroviui, yra sunkiau stebėti plūdę ir laiku pakirsti žuvį. Šiuo
atveju laisva ranka galima prilaikyti atitrauktą į šoną valą. Per
ją puikiai jaučiamas kibimas. Vakarų šalių žvejai, tarp kurių
šapalų gaudymas labai paplitęs, naudoja specialias inercines
rites ir mažytes apvalias plūdeles masalui išlaikyti. 3 ar 4 svare-
liai dažniausiai išdėstomi mažėjančia ir retėjančia tvarka kab-
liuko link. Gaudant vandens paviršiuje, svarelių išvis nereikia.

Sapalai sėkmingai gaudomi ir dugninėmis meškerėmis. Pa-
vasarį, kai žydi alyvos, jie dideliais būriais renkasi duobėse že-
miau povandeninių sėklių ar smėlėto dugno liežuvių. Geriau-
sias masalas šiuo sezonu - čia pat pakrantėje randamas vingilis.
Gyvo masalo šios žuvys nevengia ir kitais metų laikais. Rudenį
stambūs šapalai dažnai pakliūva, kaip masalą naudojant var-
lioką.

Sapalų žūklei reikėtų rinktis nuošalias vietas, kur mažiau
lankosi žvejai ir brakonieriai. Tik kažin ar tokių vietų Lietuvoje
dar liko.

APIE ŪSORIUS

Apie pačią žuvį
Ūsorius - pati stipriausia mūsų vandenų žuvis ir visada gei-

džiamas žvejo laimikis, nes jis kaip jokia kita žuvis kovoja iki
galo, o pati kova žvejui palieka neišdildomų įspūdžių. Pailgas
cilindro formos su ilga plonėjančia uodega žuvies kūnas man
kažkuo primena ryklio siluetą. Jo pilvas plokščias ir šviesus,
nugara ir šonai žalsvai pilki, plonos, bet labai tvirtos lūpos pa-
puoštos keturiais ūsais. Kaip ir karpio, pirmasis nugaros pele-
ko spindulys dantytas ir aštrus.

Ūsoriai paplitę beveik visose greitos tėkmės Vakarų ir Cen-
trinės Europos upėse. Lietuva yra šiaurinė ūsorių paplitimo
riba. Čia jis aptinkamas ir nedideliuose upeliuose, ir visose di-
džiosiose mūsų upėse. Gyvena būreliais, kurie kildami prieš
srovę ir vėl nusileisdami ieško maisto tarp dugno akmenėlių,
kuriuos savo galingomis lūpomis sugeba net išvartyti. Maistą
surasti padeda jautrūs ūsai, kurie yra šių žuvų pojūčių bei sko-
nio organas. Minta jie dugniniais bestuburiais ir augaliniu mais-
tu. Kiek paaugę, pradeda gaudyti mailių ir net pakliuvusias į
vandenį varles. Juos galima pagauti net ant gana nemažų vin-
gilių. Daugiausia ūsoriai laikosi lygiuose upės ruožuose, kur
žvyruotas ir akmenuotas dugnas. Kai kurie žvejai tvirtina, kad
nakties metu ūsoriai lankosi ir visai sekliose vietose prie kran-
to. Pats to patvirtinti negalėčiau, nors šias žuvis yra tekę gau-
dyti įvairiu paros metu.
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Įrankiai

Ūsoriai gaudomi palaidynėmis ir dugninėmis meškerėmis.
Viena iš tokių yra plūdinė palaidynė. Šiai žūklei tinka 4 m
ilgio angliškosios, o dar geriau 5-6 m ilgio boloniškosios pa-
laidynės kotas su aukštai pakeltais žiedeliais. Tinka ir Šioms
meškerėms skirta ritė su bent 100 m 0,16-0,22 mm valu. Idea-
lus yra Special bologneze valas. Kur giliau ir lėtesnė srovė, tiks
įprastos boloniškosios palaidynės plūdės su ilgu kyliu, o gau-
dant seklesnėse vietose ir nedideliais atstumais, užsienio žvejai
naudoja Stick arba Avon plūdes. Jos turi platesnes, trumpes-
nes antenas ir ne taip jautriai reaguoja, kai masalas rieda dug-
nu. Šios plūdės mažiau kliuvinėja traukiant pakirstą žuvį su-
dėtingomis gaudymo sąlygomis, kai yra daug kliuvinių. Tokios
plūdės visada tvirtinamos dviejuose taškuose. Kaip svareliai
dažniausiai naudojami „šrateliai", tik nepatartina jų fiksuoti
viename taške arti kabliuko. Kabliukas turi būti toks pat tvir-
tas kaip ir valas. Geriau, kad smaigalys linktų į vidų, o kotelis
būtų ilgesnis. Labai didelių kabliukų nereikia, nes ūsoriaus
lūpos tvirtos, ir jis nutrūksta nebent tada, kai neišlaiko valas
arba pats kabliukas sulūžta.

• Pašarai ir masalai
Pašarai. Kai kurie ūsorių gaudytojai visai atsisako šėrimo

teigdami, kad pakanka surasti šių žuvų buvimo vietas, parink-
ti tinkamą masalą ir žūklė bus sėkminga. Vis tik įrodyta, kad
pašarai labai suaktyvina ūsorius, o juos šerti reikia tik grynai-
siais augalinės arba gyvūninės kilmės pašarais. Jei aplinkui gau-
su maisto, šios žuvys labai greitai pasisotina. Po keletą musių
lervų ar grūdų reikėtų užmesti po kiekvieno meškerės paleidi-
mo. Šėrimo principas toks pat kaip gaudant aukšles: reikia šer-
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ti po truputį, bet dažnai. Ūsoriai pui-
kiai išrankioja tarp akmenėlių įstrigu-
sį pašarą, o tuo užsiėmę tampa mažiau
atsargūs.

Pietų Europos šalių žvejai, kur šios
žuvys labai dažnos, geriausiais paša-
rais laiko santykiu 1:3 sumaišytas
musių lervas ir šutintas arba pliky-
tas kanapes. Gerai vertinami kanapių
ir kviečių bei kviečių ir musių lervų
deriniai.

Masalai. Geriausiais masalais,
ypač gaudant ūsorius palaidyne, lai-
komos didžiųjų musių lervos. Kartais
jos dažomos. Ant kabliuko suveriama
keletas lervų, dažnai su kitais masa-
lais. Apsiuvos - sezoninis, bet taip pat
puikus ūsorių masalas. Jas reikia at-
sargiai kabinti už uodegos, kad ilgiau
išliktų gyvos. Tinka ir visos kitos stam-
bių vabzdžių lervos. Pavyzdžiui, kie-
tokos, juosvos spalvos, lyg armonikos dumplės susilanksčiu-
sios lervos, kurias Vilniaus apylinkių žvejai vadina „pindrakais".
Jų galima rasti po akmenimis ir medžių lapais į Nerį įtekan-
čiuose šaltiniuotuose upeliuose. Šias lervas mielai griebia ir ki-
tos stambios žuvys. Italų žvejai dažnai naudoja vapsvų ar bi-
čių lervas, o dzūkai Nemune sėkmingai gaudo laumžirgio
lervomis. Sliekas - mėgstamiausias ūsorių masalas tada, kai van-
duo kiek pakilęs ir drumstas. Tik negalima kabinti didelio slie-
ko paliekant ilgus galus. Esu pastebėjęs, kad šios žuvys, prieš
prarydamos tokį masalą, pirmiausia patempia slieką už laisvo-
jo galo. Jeigu žvejys tuo metu pakerta, žuvis pasprunka. Ūso-
riai, kaip ir Šapalai, mėgsta ir sūrį. Kai kurie žvejai sūrio kube-

Įranga gaudant ūsorius su
Avon arba Stick tipo plūdėmis
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lius dar išmirko piene. Geras masalas ir makaronai. Juos reikia
apvirti, paskui pakepinti su aliejumi. Ant kabliuko iki pat valo
suveriamos makaronų „žvaigždutės" arba trumpai sukapoti
tuščiaviduriai makaronai. Kad masalas geriau laikytųsi, pabai-
gai galima užkabinti kokią nors lervą arba sliekelį.

Užsienio žvejai geru masalu laiko ant kabliuko užnertą
minkštos povandeninės žolės kuokštelį. Mūsų žvejai tokiu ma-
salu iki vėlyvo rudens Neryje gaudo stambias kuojas.

Gaudymas palaidyne
Gaudoma srovėje ir būtinai esant kietam, žvirgždėtam ar

akmenuotam dugnui. Neryje geriau gaudyti sekdavosi tose vie-
tose, kur gylis siekdavo bent pusantro metro.

Meškerės įranga sureguliuojama taip, kad masalas slinktų
liesdamas dugną. Jei dugnu vilksis ir svareliai, sunkiau bus at-
skirti tikrą kibimą nuo užsikabinimo už kliuvinių.

Prieš pradedant gaudyti reikia užmesti saujelę pašarų, o
vėliau šerti po truputį, bet nuolat. Įrangai leidžiama plaukti
laisvai, bet kontroliuojama, kad masalas neiškryptų iš srovės.
Valas neturi liesti vandens paviršiaus, o masalas turi aplenkti
svarelius. Jei plūdė ima grimzti iš lėto, toje vietoje greičiausiai
yra kliuvinys. Jei plūdė grimzta giliai ir staiga, masalą griebia
ūsorius. Pakirsta žuvis staigiai nesimėtą į šoną, kaip tai daro
šapalas, ji stengiasi nepakilti nuo dugno ir atkakliai priešinasi.
Ji dažnai plaukia prieš srovę, tuo lyg ir padėdama žvejui. Ta-
čiau kova vis dėlto baigiasi, tik kai ūsorius atsiduria graibšte.

Nežiūrint puikių kovotojo savybių, pati žuvis yra gana tra-
pi ir greitai gendanti. Norint ją išlaikyti gyvą, reikia erdvesnio
tinkliuko. O štai dažnas Neryje pagautas ūsorius yra su keis-
tais gumbais ir užgijusių žaizdų žymėmis. Manau, kad tokios
žuvys netinkamos maistui ir jų paleisti atgal į vandenį nereikė-
tų sanitarijos sumetimais.
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Gaudymas dugnine
meškere
Geriausiai ūsorių žūklei tinka dug-

ninė meškerė su lanksčia viršūnėle.
Žūklės parduotuvėse rasite kotų su
keičiamomis viršūnėlėmis. Kotų ilgis
nuo 2,8 m iki 4 m. Nuo viršūnėlės il-
gio ir lankstumo priklauso meškerės
paskirtis. Ūsorių žūklei geriausiai tiks
kotai su standesne ir trumpesne vir-
šūnėle.

Gaudant šia meškere, tiks visos an-
gliškųjų ir boloniškųjų palaidynių ri-
tės. Gali būti ir uždaros. Valas tiks bet
koks, bet geriau skęstantis, skirtas an-
gliškajai palaidyne!. Svareliai - pailgi
arba lašo formos, su suktukais arba be
jų. Svoris nuo 10 iki 30 g, bet gali būti
sunkesni.

Gaudant labai akmenuotose vie-
tose, vietoj svarelio ant silpnesnio pa-
vadėlio kartais tvirtinama „šratelių"
girlianda. Tokia įranga mažiau kliūva
už dugno, o blogiausiu atveju nu-
trauksime tik svarelius.

Ūsoriai mėgsta grynuosius paša-
rus, todėl vietoj svarelio dažnai nau-
dojamos cilindro formos arba plokš-
čios uždaro tipo šėryklėlės su
skylutėmis šonuose, per kurias išlen-
da gyvos lervos. Tokios šėryklėlės kar-
tais pasunkinamos iš galo arba švino
plokštele iš vienos pusės.

Dugninės meškerės kotas su
keičiamomis viršūnėlėmis
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Dugninės meškerės įranga papras-
tai montuojama gaudymo vietoje. Pir-
miausia ant valo užveriamas svarelis.
Jis gali būti kartu su įtvirtintu suktu-
ku arba tiesiog su metaline kilpute.
Kur dugnas švarus, galima naudoti
pailgus apvalius svarelius. Jei gaudo-
me su šėryklėle, ji tvirtinama per suk-
tuką ir segtuką. Po to užveriamas ka-
roliukas ir pririšamas suktukas, virš
kurio užspaudžiamas svarelis. Prie
apatinės suktuko kilpos rišamas pava-
dėlis, kurio ilgis gali svyruoti nuo
0,4 m iki 1 m. Tai pati paprasčiausia
meškerės įranga, bet ji gali turėti įvai-
rių atmainų. Kartais šėryklėlė tvirtina-
ma ant atskiro silpnesnio valo ar gu-
mos gabaliuko. Jai nepataisomai
užstrigus, kita meškerės dalis liks svei-

ka. Gaudant sekliose vietose, kur stipri srovė, slankiojamojo
svarelio ar šėryklėlės laisva eiga gali būti ribojama užspaus-
tais svareliais. Kartais ant pagrindinio valo daroma poros
sprindžių ilgio kilpa, prie kurios per suktuką tvirtinamas pa-
vadėlis, o ant kilpos slankioja svarelis arba šėryklėlė. Šėryk-
lėlės dažniausiai pripildomos musių lervų, o kiti pašarai
papildomai metami ranka arba timpa. Gaudant srovėje, rei-
kia rinktis tvirčiau ant kabliuko besilaikančius masalus.

Su lanksčia viršūnėle patogiausia gaudyti nelabai giliose
upėse, o pats gaudymas gana paprastas. Meškerykotį galima
laikyti rankose arba atremti į stovą. Jei gaudysite įbridę, būti-
nai reikės prijuostės su plačiomis kišenėmis ir ilgų guminių ba-
tų. Tose vietose, kur daug ūsorių, prancūzų žvejai jiems vilioti
siūlo tokius pašarus:

Naujesnė Feeder tipo sistema
gaudant srovėje. Uždam
Šėryklėlė ant didesnės kilpos,
žemiau 3 mažesnės kilpelės.
Įranga mažai painiojasi ir
gerai amortizuoja
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Dugnine meškere su lanksčia viršūnėle patogu gaudyti, kai kotas atremtas, bet
laikomas rankoje

1 dalis kukurūzų grūdų ar rupių jų malinių;
1 dalis tarkuoto sūrio;
1 dalis šviežių ar plikytų kanapių;
5 dalys rupiai maltų duonos džiūvėsių.
Jei žuvų upėje nedaug, reikia pasitenkinti šėryklėlėje esan-

čiais gyvaisiais pašarais. Šėryklėle musių lervomis pripildoma
tik paskutiniu momentu, kai ant kabliuko jau užvertas masa-
las. Kitu atveju nelabai liks ką užmesti, nes lervos spės pabėgti.

Gaudant su lanksčia viršūnėle, kotas gali būti aukštai pa-
keltas, kartais beveik statmenai, panašiai kaip ir gaudant jūro-
je. Jei į akis šviečia saulė, būtini tamsūs akiniai su poliarizuo-
tais stiklais. Užmetus masalą į srovę, meškerės viršūnėlė
išlinksta. Ūsoriaus kibimas panašus į upėtakio kibimą ir pasi-
reiškia keliais įvairaus stiprumo trūktelėjimais. Būtent tuo me-
tu ir reikia pakirsti.

Daug mano prisiminimų apie ūsorių žūklę susiję su Neri-
mi. Pastaruoju metu šią žuvį nėra lengva suvilioti, o sėkmin-
gesnė žūklė būna tik nakties metu. Kai kurie žvejai tvirtina,
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kad geriau kimba pirmojoje nakties pusėje, kiti - kad prieš auš-
rą. Septintajame dešimtmetyje Neris buvo labiau užteršta nei
dabar, tačiau buvo tikras ūsorių rojus. Tą gali patvirtinti visi
vyresnio amžiaus žvejai. Net dienos metu Vilniaus centre ma-
tydavai 5 ar 6 žvejų valtis, ir visi pagaudavo. Išmetę inkarus ir
jauko prikimštą tinkliuką, žvejai pasroviui plukdydavo dido-
kas iš putplasčio pagamintas plūdes ir, prieš susukdami valą,
stipriai pakirsdavo.

Mudu su pusbroliu Robertu užmiestyje irgi turėjome siau-
rą ir ilgą medinę valtį. Kiek nusnaudę ant šieno, po vidurnak-
čio išplaukdavome į gerai žinomą žvirgždėtą upės ruožą, kur
vandens gylis siekė iki 2 m. Išmesdavome tik vieną sunkų in-
karą, ir valtis nesisukinėdama laikydavosi srovėje. Susėdę gre-
ta vienas kito, pasroviui užmesdavome labai paprastas dugni-
nes meškeres: ant maždaug 0,35 mm valo užverdavome apvalų,
pailgą 50-60 g svarelį su 0,22 mm ar net kiek storesniu 0,5 m
ilgio pavadėliu ir nemažu kabliuku. Žiūrint šių dienų akimis,
įrankis atrodo kiek grubokas, tačiau laimikiais nesiskųsdavo-
me. Sugauti keliolika ūsorių iki aušros nebuvo nieko nuosta-
baus. Retkarčiais pakliūdavo šapalų, meknių ir net ungurių.
Tada mes užmesdavome kiek skersai srovės tik apie 15-20 m
nuo valties. Dugnas toje vietoje buvo švarus, o tai retai pasitai-
ko Neryje, ir tėkmė nuridendavo svarelius tiesiai pasroviui. Kar-
tais žuvys griebdavo dar teberiedantį dugnu masalą. Gaudėme
tik su stambiais sliekais, kurių rasdavome molėtoje žemėje neto-
li gaudymo vietos. Padarėme ir nedidelį atradimą. Po pirmų iš-
vykų pavykdavo pakirsti tik kas aštuntą ar dešimtą žuvį, bet
vėliau susipratome užkabinti tik trumpą, storesnę, slieko dalį
kartu su geltonu žiedu, ir reikalai iškart pagerėjo. Tada jau maž-
daug kas antras pakirtimas būdavo sėkmingas. Pastebėjome,
kad ūsorius masalą griebia atsargiau negu, sakysim, šapalas.

Keletą metų beveik tik taip ir gaudėme ūsorius, bet po to
jie staiga ėmė ir kažkur dingo. Kai kas aiškino, kad sprogo kaž-
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kokia gamykla Baltarusijoje ir išnuodijo visas žuvis, kiti ieško-
jo priežasčių čia pat. Vėliau ūsorius gaudydavau jau kitose upė-
se, ir daugiausia boloniškąja palaidyne. Keletas jų yra pakliuvę
ir gaudant spiningu. Šiandien yra požymių, kad ūsorių Neryje
vėl daugėja, tačiau sunkios šios upės dienos nesibaigs, kol ne-
bus sutramdyti visai suįžūlėję ir gerai organizuoti brakonieriai
„elektrikai".


