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MEPPS – NUMEREM JEDEN

I PSTRĄG

Rynek wędkarski oferuje wiele różnorakich sztucznych przynęt. Wśród nich znajdziemy błystki Mepps. Są one wyjątkowe, ponieważ zapewniają najwyższą jakość
i skuteczność połowu ryb drapieżnych na całym świecie. Mepps oferuje przynęty,
które są bardzo dobrze dopasowane do naturalnego zachowania ryb.
Już na etapie projektowania producent wziął pod uwagę przeróżne zasady fizyki,
dzięki czemu praca błystek Mepps prowokuje ryby do ataku (zdarza się, że inne wabiki nie tylko nie kojarzą się drapieżnikom z ofiarą, ale wręcz ich odstraszają).
Błystki Mepps to niezwykle precyzyjne i skomplikowane mechanizmy. Elementy,
wchodzące w ich skład, są wyprodukowane z wysokiej jakości metali (miedzi, mosiądzu, stali nierdzewnej). Wszystkie części są starannie dobrane tak, aby każda przynęta pracowała w trzech obszarach wody na różnej głębokości – podczas ściągania
przynęty, jak i przy jej opadaniu.
Przewodnik prezentuje różne modele przynęt. Opisuje ich rozmiary, barwy – co
umożliwia dobór właściwej błystki do połowu konkretnego gatunku ryb. Zadaniem
przewodnika jest dostarczenie spinningistom cennych wskazówek gwarantujących
satysfakcję i skuteczność połowów na przynęty Mepps.
* UWAGA! We wzorniku barw pojawiają się terminy, którymi posługują się wędkarze na całym świecie. Dlatego też ich tłumaczenia pojawiają się wyłącznie w celach
informacyjnych.

II OKOŃ

4

Aglia — Aglia Décorées — Aglia Platium — Aglia Furia

5

Aglia Fluo — Aglia Mouche

6–7

TW — Mini Saumon — TW Streamer — Streamepps

8–9

Comet — Black Fury — Aglia Long

10–11–12

XD — Tandem Truite — Bug — Syclops

13

Aglia — Comet Rainbo — Tandem Perche

III SANDACZ I BASSY

14–15

Timber Doodle — Spinflex — Aglia Long — Syclops

IV BLACK BASS

15

TW Streamer — Winner — TW

V SZCZUPAK

16–17

Lusox — Aglia — Aglia Fluo

18–19

Tandem Brochet — Winner — Comet — TW Mino

20–21

Aglia Long — Syclops

22–23

Musky Killer — Aglia N° 7 — Giant Tandem — Giant Killer

VII SUM

24

Giant Marabou — „S” 70 g

VII RYBY MORSKIE

25

VI SZCZUPAK I SUM

IX TROĆ I ŁOSOŚ

26–27

X DALEKIE DYSTANSE 28

Flying C. — Syclops — Comet — Aglia — Aglia Long.
Aglia LongCast — Aglia Long Heavy

Obrabiarka o najwyższej precyzji

Paletki wychodzące z suszarni po alwanicznym
pokryciu 3 mikronową
warstwą srebra..

Ręczny montaż obrotówek:
wiązanie końcowych oczek

Laboratorium Mepps. Stanowisko testujące prototypy:
Poziomy kanał hydrodynamiczny o zmiennej prędkości przepływu
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Laserowe badanie stożka obrotowego błystek
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I . PSTRÑG
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Lekki spinning to jedna z najbardziej delikatnych technik połowu pstrągów. W pudełku spinningisty nie może zabraknąć
obrotówek. Wśród nich prawdziwą perełką jest błystka AGLIA.
W celu rozpoczęcia pasjonującej z nią przygody proponujemy
wybrać w pierwszej kolejności AGLIĘ nr 2 i wykonać kilka ćwiczeń umożliwiających poznanie jej charakterystycznej pracy.
Do najważniejszych zadań spinningisty należy:
1. opanowanie precyzyjnych rzutów błystką
2. wyczucie pracy błystki w trakcie jej prowadzenia,
w zależności od prędkości nurtu
3. umiejętność właściwego posługiwania się wędziskiem tak,
aby jednakowo czuć pracę obrotówki w każdych warunkach.
W pierwszej fazie łowienia na wirówki ich kolor i rozmiar nie
odgrywają kluczowej roli. Ważne jest natomiast poznanie jak
błystka zachowuje się podczas prowadzenia z prądem, pod prąd
i w poprzek nurtu. Należy nauczyć się tak manewrować błystką,
aby jej zachowanie przypominało ruch żywego stworzenia. Jest
to podstawa filozofii Meppsa, której założenia będą przedstawione w dalszej części przewodnika.
Dobór rozmiaru. Kolejnym krokiem jest dobór rozmiaru błystki,
zależnego do głębokości i rodzaju nurtu. Doświadczony spinningista podczas połowów na płyciźnie zamieni błystkę nr 2 na

a

Aglia Furia
1.2.3.

d

lżejszą. W momencie gdy będzie łowił w głębszym miejscu czy
silniejszym nurcie, sięgnie po błystkę cięższą.
Na koniec tego etapu nie pozostaje nic innego, jak tylko opanować sztukę prowadzenia przynęty między przeszkodami.
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Kolory fluorescencyjne
na zachmurzenie, mętną
wodę, głębokie łowiska.
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Phospho
Orange
Tiger

e Brown trout
f Rainbo trout

Wybór koloru. Różne barwy i wzory paletki odgrywają bardzo ważną rolę w sprowokowaniu pstrąga do ataku. Kiedy zatem wybrać konkretną barwę i wzór?
Srebro: • niezbyt intensywne światło (poranek, wieczór, mgła,
pochmurna pogoda, stanowiska zacienione); • rybki, będące ofiarą
drapieżnika, mają posrebrzane boki; • woda jest zimna, a poziom metabolizmu pstrągów mały.
Złoto: • światło intensywne (środek dnia – pstrągi wówczas leniwie
żerują); • zdobycz pstrąga (strzeble, karasie, kiełbie, ślizy, kozy) mają
pozłacany kolor.
Miedź: wody mętne, koloru herbacianego.
Czerń: wody przezroczyste, krystalicznie czyste, przy intensywnie

świecącym słońcu – kolor czarny jest wtedy najbardziej kontrastowy
i nie oślepia drapieżnika odblaskami.
Kolorowe punkty: kolorowe punkty na szybko wirującej paletce wyzwalają zwykle w pstrągach duży poziom agresywności.
Platyna: paletki w tych barwach imitują rozmaite owady, będące pożywieniem ryb.
Muchy wiązane na hakach: dzięki falowaniu w wodzie naśladują
owady i inne drobne organizmy
Dla spinningisty istotna jest umiejętność doboru odpowiedniej przynęty do konkretnego gatunku ryby i warunków występujących w danym łowisku.

5
Katalog 2014.indd 2

24.09.2014 10:20

6

		
0 1 2 3

Aglia TW

Aglia TW mino 0 1 2 3

Łatwa wymiana haka

g

g 3 3,5 4,5 6
Out

a Srebrny
b Złoty
c Miedziany

4

5

6,5 9,5

a Srebrny
b Złoty
c Miedziany

In

a
b

c
b

c

W poszukiwaniu najskuteczniejszej błystki nie warto koncentrować się tylko na zmianie jej barwy. W modelu AGLIA TW producent
umożliwił wędkarzom zastosowanie ich indywidualnych rozwiązań, uwzględniających ich wiedzę i doświadczenie. Przykładowo,
możliwa jest szybka wymiana kotwiczki, założenie jej innego rozmiaru lub zastąpienie jej pojedynczym hakiem. Da się także ozdobić kotwiczkę chwostem, streamerem lub muchą. Istnieje też możliwość przypięcia plastikowej rybki mino, twistera lub rippera.
Wędkarz może również stworzyć dowolny zestaw, doczepiając inną błystkę obrotową. Przedstawione sposoby pozwalają stworzyć
całkiem nowy wabik, który będzie przystosowany do rozmaitych łowisk i upodobań ryb w nich mieszkających.

a

Prowadzenie błystki. Do najważniejszych umiejętności spinningisty należy odpowiednie prowadzenie błystki oraz wyczuwanie jej pracy i zachowania. Zwijając obrotówkę w poprzek
rzeki trzeba kontrolować zarówno jej opadanie, jak również
wznoszenie ku powierzchni tak, aby trzymała się nurtu. Możemy
zapobiec wyskakiwaniu obrotówki z wody poprzez wypuszczenie pół metra żyłki lub opuszczenie szczytówki wędziska tak,

aby błystka nabrała głębokości i ponownie zaczęła prowokacyjnie wirować. Zabieg taki można powtórzyć kilkakrotnie lub
zatrzymać na chwilę obrotówkę w danym miejscu. Uniesienie,
opuszczenie, bądź przesunięcie wędziska na boki, może korzystnie wpłynąć na ruchy błystki.
Każde zawirowanie czy nienaturalnie wyglądająca fala wody,
dostarczą istotnych informacji o ukształtowaniu dna i o znajdują-

cych się na nim przeszkodach. Szczególnie przydatna w rzekach
jest umiejętność podprowadzenia obrotówki ku powierzchni
przed podwodnymi przeszkodami i opuszczenie jej tuż za nimi.
Zdolność ta przyda się również w miejscach, gdzie następuje zwolnienie rzeki, a także w nurtowych cieniach, gdyż zróżnicowanie
poziomu i prędkości prowadzenia przynęty skutecznie prowokuje
ryby do ataku. Rzeki o urozmaiconym nurcie wymagają z kolei

od wędkarza umiejętności zwijania błystki w tzw. spływie po łuku
(zachowując minimalną ilość obrotów korbki kołowrotka).

spinningista zwykle podaje błystkę w górę rzeki i prowadzi ją
z prądem. Wymaga to jednak doświadczenia, ponieważ trzeba
wówczas zwijać żyłkę w tempie szybszym od prędkości nurtu.
Najczęściej rzuca się obrotówkę po lekki skosie w górę rzeki,
co jednak jest trudno technicznie. Błystkę tak podaną należy
ściągać natychmiast po nawiązaniu kontaktu z powierzchnią

wody. Obrotówkę należy prowadzić uważnie, reagując na wszelkie zmiany drgań przynęty, jej opadanie, wynoszenie, kontakt
z dnem czy przeszkodami. To właśnie ta faza świadczy o mistrzowskim warsztacie spinningisty. Na koniec, w momencie gdy
nurt mocniej napiera na błystkę, wystarczy opuścić szczytówkę
wędki i jednostajnie, powoli zwijać żyłkę.

Warto jest sięgać po błystki różnych rozmiarów. Dzięki temu
wędkarz ma okazję dokładnie poznać ich pracę i nauczyć się
wybierać je niemal instynktownie. Podczas łowienia pstrągów

Aglia Mini Saumon

Aglia TW Streamer
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a Srebrny/rainbo
b Orange
c Srebrny

c
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Aglia Long
Mini Saumon
Rybka mino i koralik imitujący
oko – na letnie połowy
są dodatkową pokusą dla drapieżnika

1

2

3,6 4,7 6,8

Zamocowany na metalowym oczku streamer stanowi
pokusę dla drapieżnika. Szybciej prowadzony
staje się smuklejszy, natomiast wolniej ściągany zwiększa swoją objętość. Błystkę
tę prowadzi się jak streamera –
przyśpieszając, zwalniają lub
zatrzymując na krótką
chwilę.

Złoty

Srebrny

3

Streamepps 00
g 0,9

Czarny

Złoty

Srebrny
Najmniejsza
paletka wraz z elastyczną osią
oraz malutkim streamerkiem zapewniają udany
połów nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach. Błystka przeznaczona do stosowania w czystych
pstrągowo-lipieniowych rzekach do najlżejszego
spinningowania spod powierzchni.
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Dzięki zwężeniu i wydłużeniu paletka Comet wiruje szybciej. Często zmienia
kierunek obrotów, co wywołuje rozmywanie kolorowych kropek i pozwala prowadzić błystkę w wartkim nurcie.
Zdarza się to nawet przy powolnym prowadzeniu błystki, a Comet doskonale
imitujący zdobycz drapieżników sprawdza się również w rzekach nizinnych
oraz wodach stojących.
Black Fury – jest pewniakiem w połowie pstrąga na wodach górskich (bystrych
rzeczkach lub strumieniach). Obrotówka szczególnie polecana w rozmiarach
2 i 3 z czarną paletką i żółtymi kropkami.
a

a Srebrny/niebieski
b Złoty/niebieski
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g 1,5 2,5 3,5 4,5 6,5

Srebrny
Złoty

Miedziany

Czarny

Ćwiczenia praktyczne: Trzy podstawowe rodzaje paletek Meppsa
– Aglia, Comet i Aglia Long – znakomicie się uzupełniają. Mając je
w pudełku spinningista odnajdzie się na każdym łowisku. Warto
nieco potrenować, aby nabrać doświadczenia – praktyka czyni mistrza. Przykładowo, warto zawiązać sobie oczy i poprosić kogoś,
by zapiął na końcu zestawu którąś z trzech wymienionych powyżej przynęt. Najlepiej jeśli będzie ona w rozmiarze 3, gdyż jej szyb-

a

d

b

Aglia Long

b

Złoty/redbo

Charakterystyczną cechą tej błystki jest wąska paletka
w kształcie liścia wierzbowego. Smukły kształt i większa
masa pozwalają na jej głębsze prowadzenie i powodują
mniejszy opór podczas zwijania. Błystka ta jest wręcz
wymarzona na rzeki o wartkim i zróżnicowanym nurcie.
Aglię Long można zarzucić skosem w górę rzeki i ściągać
„po łuku”. Da się ją także prowadzić tuż przy dnie. Niewielkie odchylenie wąskiej paletki podczas wirowania
pozwala na zwijanie tej błystki na dużej głębokości,
a także przytrzymanie w miejscach, gdzie spodziewamy
się ataku drapieżnika. Aglia Long nie wyskakuje z wody,
nawet w wartkim nurcie. Istnieje możliwość wolnego
poprowadzenia obrotówki wzdłuż linii brzegowej na odpowiedniej głębokości. Tam, w wykrotach i korzeniach,
mogą czaić się okazałe pstrągi.

Srebrny/rainbo

ka praca jest najbardziej wyrazista. Potem wystarczy parę rzutów
i po kilku obrotach korbką będziemy bezbłędnie odgadywać, jaką
błystkę prowadzimy. Dobrze jest powtarzać to ćwiczenie na różnych łowiskach, zarówno z otwartymi, jak i zamkniętymi oczami.
Po kilku takich treningach wybór odpowiedniego modelu błystki
nie będzie dziełem przypadku. Wystarczy pierwszy rzut oka na
wodę i wędkarz będzie potrafił dobrać właściwą błystkę, a tak-

że nauczy się ją optymalnie prowadzić w każdych warunkach.
W rękach doświadczonego spinningisty obrotówka będzie pracować równomiernie przez całą drogę, na pożądanej głębokości
– nie będzie wyskakiwać z wody, ani więznąć w zaczepach.
Od poprawnego prowadzenia wszystkich typów błystek do okazałej ryby na haku jest niewielka droga. Warto więc trenować i poznać błystki Mepps jak najwszechstronniej.
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Rainbo Trout

Brown Trout

Złoty/zielony

Srebrny

Złoty

XD 00 0
Tiger

g

Srebrny/czerwony

Niewątpliwie przydatne są w pudełku z przynętami różne modele
obrotówek. Dobrze jest poznać dokładnie ich pracę: opór w rozmaitych łowiskach (zarówno w rzekach, jak i wodach stojących),
możliwości prowadzenia na różnych głębokościach z urozmaiconą

2,5

Błystką XD (Extra Deep) różni się od klasycznych obrotówek. Jak
sugeruje nazwa, jej przeznaczeniem są głębokie łowiska, także
rzeki o wartkim nurcie. Ciężki i zwarty korpus tej błystki oraz paletka typu „garbatka” sprawiają, że wirówka ta pracuje w każdych
warunkach – jest odczuwalna zarówno podczas opadania na napiętej żyłce, jak i przy pionowym wyciąganiu jej z wody. Umożliwia
to bardzo zróżnicowane prowadzenie tej przynęty i operowanie
nią we wszystkich warstwach wody. Można ją „podnieść” przed
podwodnym głazem i zagłębić tuż za nim. Daje to szansę spenetrowania tych stanowisk, w których istnieje prawdopodobieństwo
stacjonowania pstrąga.
Dobór barw tego modelu nie jest przypadkowy. Mepps po raz kolejny
sięgnął po zdobycze nauki: kolory ciepłe (Tiger, Brown) przeznaczone są na wody o odczynie zasadowym, natomiast zimne (Rainbo)
na wody zakwaszone. XD to błystka zapewniająca wysoki komfort
łowienia, idealnie nadaje się do świadomego prowadzenia.

3
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Czarny

Tandem Truite 0 1

prędkością. Należy także nauczyć się, w jaki sposób poszczególne
wabiki reagują na podniesienie topu wędziska, a jak na przerwanie zwijania. Pozwoli to dobrać błystkę do każdego rodzaju wód.
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Czarny

>

Prowadzenie błystki
w dryfie, po łuku.

Srebrny

>

>
line out

>
>

Tandem Truite to błystki z dwiema paletkami (Bug i Shimmy) na
elastycznej osi oraz z obciążeniem przed kotwicą. Obrotówka jest
przeznaczona raczej do jednostajnego prowadzenia, które wędkarz może jednak delikatnie różnicować, dzięki uniwersalności
wirówki. Miękka oś nadaje przynęcie płynność ruchu i doskonale
imituje naturalne zachowania drobnicy. Błystka staje się bardzo
łowna po opanowaniu techniki jej prowadzenia.
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Błystka Bug jest smakowitym kąskiem dla pstrąga. Do złudzenia
przypomina podrywającego się z wody owada. Charakterystyczna, podwójna paletka, zmieniająca kierunek wirowania, pokryta
jest wzorem imitującym owadzie skrzydełka. Dodatkowo, na kotwiczce zamocowana jest pobłyskująca muszka (Crystal Flash),
zaś korpus przypomina owadzi odwłok.
Wykorzystane kombinacje barw – z wyjątkiem wiśniowej – mają
swój odpowiednik we wzornikach sztucznych much. Z założenia
naśladują wszelkiego rodzaju owady (od jętki majowej, poprzez
ważki, po widelnice i chruściki).
Obrotówka Bug jest chętnie atakowana przez pstrągi o każdej porze roku i na każdej głębokości.
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Pstrąg na wahadłówkę. Wahadłówka Meppsa, Syclops,
wysyła zupełnie inne sygnały niż obrotówki. Inaczej jest też
odczuwana na wędzisku. Jednak nawet najbardziej zdeklarowany miłośnik błystek powinien mieć ją w swoim pudełku,
ponieważ często zdarza się, że atakują ją ryby, które wcześniej zlekceważyły wirujące paletki. Ponadto, wahadłówka
umożliwia spenetrowania stanowisk, których nie można
obłowić innymi wabikami. Syclops dostępny jest w czterech
rozmiarach. Wielkość 00 okazuje się bardzo skuteczna nawet na pozornie pustych łowiskach. Przynęta prowadzona
skosem pod prąd, dzięki właściwemu podnoszeniu i opusz-

czaniu szczytówki, eksploruje pożądaną strefę wody i nie
ma tendencji do wyskakiwania z niej. Mocno wytłoczony
Syclops daje się też precyzyjnie prowadzić w nurcie między
przeszkodami oraz roślinnością wodną.
Wahadłówka sprawdza się też w wodach stojących. Jej budowa pozwala na dalekie rzuty, a co za tym idzie przeszukania
dużego obszaru łowiska, w którym trudno znaleźć miejsce
stacjonowania drapieżnika. Płaszczyzny Syclopsa rozsyłają
refleksy świetlne we wszystkich kierunkach, wabiąc drapieżniki z dużej odległości.

Syclops 00 0
g
a
b
c
d
e
f
g
h
i

5

8

1

2

12

17

Srebrny/czerwony
Srebrny/czarny
Złoty/czerwony
Platium red
Platium green
Platium blue
Orange
Tiger
Phospho

b
a
d

f

c
h
e

II . OKO¡

i

Okoń to pospolita ryba w wielu rzekach, stawach i jeziorach. Spinningista musi umieć ją przechytrzyć. W ofercie Meppsa podstawową błystką na okonie jest Aglia.
Wyposażenie uzupełnia Comet z tęczowymi naklejkami,
a także okoniowy tandem.
Typowe stanowiska do połowu okoni można znaleźć między
zanurzonymi przeszkodami, na obrzeżach roślinności lub
skalnych ścian, u podnóży osypisk, na spadach itd. Rozmiar
błystki zależy od głębokości łowiska: każdy okoń może
zaatakować małą lub dużą obrotówkę. Okoń jest w stanie

pochwycić przynętę zarówno w trakcie jej opadania, jak
i podczas wyciągania. Technika i szybkość prowadzenia
błystki zależy od preferencji wędkarza.
Polując na okonie przy powierzchni, warto przyciągnąć
obrotówkę zaraz po zarzuceniu tak, aby nie pozostawiać
jej czasu na dryfowanie. Wędkę należy wówczas trzymać
wysoko uniesioną, a szarpnięcia i przemieszczenia wykonywać w poziomie. Łowiąc w rzece na większej głębokości
dobrze jest zastosować klasyczny dryf po łuku z jednym/
dwoma obrotami korbką co jakiś czas.

Należy reagować na każde nietypowe zachowanie się żyłki.
Warto podczas prowadzenia po łuku wykonać delikatne
stuknięcie o dno. Brania następują najczęściej w trakcie:

1. opadania błystki na napiętej żyłce,
2. podrywania przynęty z dna,
3. szybkiego jej podnoszenia.

g

Aglia Blanc Rouge 0		 1 2

3

g 1,5 3,5 4,5 6,5
Czerwień szczególnie wabi okonia,
stąd zastosowanie jej na paletce
i trzonie kotwicy błystki Aglia
Blanc Rouge.

Tandem
Perche

Comet Rainbo mino*
0		

1

2

3
Złoty

Srebrny

Comet Rainbo Twist*
Comet Rainbo*
0		

1

2

3

* możliwość wymiany haka i dodatków
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0		

1

2

3

Srebrny Comet z tęczowymi odblaskami i trzepoczące na jego kotwiczce dodatki (twister czy plastikowa
rybka) jak magnes przyciągają okonie.

Miedziany

Dwie paletki: Aglia i Comet, zamocowane na sztywnej osi, emitują szczególną
falę hydroakustyczną. Przynęta błyszczy się w wodzie podczas pracy przypomina dwie żywe rybki: większą o wielu barwach i mniejszą, łososiową rybkę mino.
Tandem Perche to znakomita błystka na okonie. Zwielokrotnienie wysyłanych
sygnałów powoduje, że przepływająca przez stado garbusów, prowokuje je
do ataku i wywołuje wręcz walkę o pożywienie.

13
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Syclopsa stosuje się z powodzeniem w głębokich sta1 2
nowiskach za kamiennymi rafami, ostrogami oraz za
piaszczystymi przykosami, gdzie rzeka zwalnia swój
g
12 17
bieg. W zależności od siły i układu prądów można
zarzucać przynętę skosem w górę, w dół rzeki czy też
prostopadle do nurtu. Syclops pozwala na dokładne
spenetrowanie łowiska. O ile to możliwe, warto prowadzić wahadłówkę jak najbardziej
pionowo. Zarówno jej wznoszenie, jak i opadanie na napiętej żyłce prowokuje do ataku
okazałe sandacze.
Brania następują przede wszystkim podczas:
1. poderwania wabika po kontakcie z dnem.
2. zmiany kierunku prowadzenia w płaszczyźnie pionowej.
Oznaką brania bywa nagłe naprężenie żyłki i jej gwałtowne poluzowanie – nie zawsze
atak jest wyczuwalny na wędzisku.

Aglia Long 3
g

Złoty/
rainbo
Srebrny/
rainbo

Syclops

11,5

W celu złowienia sandacza,
należy zarzucić błystkę
Long Rainbo poza piaszczysty uskok dna. Następnie trzeba pozwolić jej na
swobodny opad i wznieść ją.
Potem powinno się powtórzyć
delikatne stuknięcie o dno,
po czym energicznie podnieść
błystkę ku powierzchni.
Dobrze jest prowadzić ją równolegle
do uskoku, przyspieszając zwijanie.

Pomiędzy obrotówką i gumą istnieje szczególna kategoria wabików przeznaczonych do połowu ryb drapieżnych, polujących na swoje ofiary w strefie przydennej. Są to zestawy typu Spinflex, które składają się z wirującej paletki z twisterem (może też być to ripper) oraz ołowianej kuli obciążającej, która pozwala
na prowadzenie przynęty po samym dnie. Spinflex rysuje wśród osadów
ścieżkę, nad którą wznosi się muł, przyciągający jak magnes sandacze i bassy (w Polsce wielkie okonie).
Złoty
Czarny

g

1

2

8

12

Antyzaczepowa wahadłówka Timber
Doodle z czteroogonkowym twisterem
pokonuje najtrudniejsze przeszkody.
Zarzucona na kilkanaście metrów, opada
na pożądaną głębokość i pracuje w charakterystyczny sposób – jej ściąganie powoduje kołysanie
się, które wywołuje ruchy twistera, przyciągające
drapieżniki. Łowiąc na tą przynętę należy stosować
naprzemiennie podciąganie i krótkie luzowania. W chwili
zetknięcia się wahadłówki z dnem, za pomocą ściągnięć i opuszczania, wzniecamy tuman mułu, przyciągający drapieżniki.

Aglia TW Streamer 1 2
g
Umożliwia ona szybkie i skuteczne
połowy. Doskonała do jigowania
z zatrzymaniem. Silna fala hydroakustyczna i ciekawa
kolorystyka paletki
skutecznie wabią
drapieżniki.
Srebrny
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Złoty

3

3,6 4,7 5,8

b
c
d
e
f
a Złoty/czerwony
b Srebrny/czerwony
c Phospho

III . SANDACZ I BASSY

Timber
Doodle

a

Spinflex g

IV . BLACK BASS
Winner 1 2 3 4 5
g

2 3

4 5,5 7

Obrotówka ta nie posiada
obciążenia. Jest przeznaczona
do połowów wśród
wodnej roślinności.
Zarzuca się ją w pustą
przestrzeń
między roślinami
i przy podniesionej szczytówce
ściąga natychmiast po zanurzeniu

w wodzie. Balansuje się
przynętą pomiędzy
przeszkodami, zwalniając na głębszych,
niezarośniętych
miejscach.

7 — 10 — 14 — 17 — 20

Składa się z paletki typu Aglia, haka uzbrojonego twisterem
i ołowianej kulki obciążającej. Prowadzenie tej błystki polega
na stworzeniu możliwości naprzemiennego działania
każdego elementu. Sposoby prowadzenia Spinflexa:
1. swobodne opuszczanie wabika
2. ściąganie po dnie (falowanie twistera i emitowanie świetlnych refleksów przez paletkę),
3. jigowanie przy wędce trzymanej wysoko, a następnie
przytrzymanie i opuszczenie wabika,
4. stuknięcie o dno, zatrzymanie, delikatne poderwanie i mocniejsze pociągnięcie. Spinflex to przynęta,
dająca możliwość obłowienia dużych przestrzeni.

Paletka tak ściąganej przynęty pracuje bardzo intensywnie, co wyzwala wabiące ruchy twistera. Ataki drapieżników na wabiki prowadzone w ten sposób bywają bardzo brutalne. Rzadko kiedy wymagają
zacięcia. Wędzisko musi być mocno trzymane w dłoniach, a zaraz po
pobiciu należy rozpocząć zdecydowany hol. Do łowienia na Spinflexy, z racji obciążenia, zalecane jest użycie grubszych żyłek,
bowiem na tą przynętę biorą często duże okazy.

Srebrna

d Orange
e Chartreuse
f Tiger

Srebrny/
white

Tiger/
yellow

Srebrny/
red

Aglia TW 3
Doskonała do obławiania
łowiska na trzech poziomach,
w których można spodziewać
się wielkiego okonia. Warto
wypróbować tę błystkę
z wymiennym hakiem,
a także możliwością założenia
dodatkowych przynęt (twistery,
rippery, żabki, ośmiorniczki,
streamery, muszki, chwosty), które uzupełniają
pracę paletki.
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V . SZCZUPAK

Błystka ta zaczyna pracować niemal natychmiast po zanurzeniu w wo0 1 2 3
dzie. Trzeba jednak zatapiać ją na napiętej żyłce. Dobrze jest położyć pag
7 9,5 16 20,5 lec wskazujący na rancie szpuli i kołowrotka, aby zapobiec wplątaniu
kotwiczki w żyłkę. W momencie, gdy błystka znajdzie się na pożądanej
głębokości, można rozpocząć zwijanie żyłki. Już przy pierwszych obrotach korbką da się wyczuć charakterystyczne dla Lusoxa pulsowanie wirującej paletki i ciężar główki, znajdującej
się na wymiennym przyponie. Starając się zachować tempo zwijania prowadzimy Lusoxa ruchami szczytówki
w różne strony. Lusox, dzięki swojej budowie, nadaje się do połowów niezależnie od głębokości łowiska. Stosując
Lusoxa staramy się mieć cały czas kontakt z błystką, gdyż zdarzają się ataki drapieżników od tyłu, z prędkością
znacznie większą od tej, z która prowadzimy przynętę.

Lusox
Złoty

Srebrny

Przypon z główką
4 g 7 g 10 g 13 g

Szczupak jest bez wątpienia jedną z najcenniejszych zdobyczy, o jakich mogą
marzyć wędkarze słodkowodni. W łowieniu tej ryby dobór przynęty jest kwestią
zasadniczą. Jeżeli w wodzie są szczupaki, ale nie reagują na inne obrotówki,
warto sprawdzić Lusoxa. Jest to bowiem
przynęta zaprojektowana specjalnie na

Aglia 3 4
g

6,5

tę ryby. Mocne wibracje prowadzonej w swobodnym
opadzie przynęty przyciągają szczupaki z dużej odległości, prowokując je do ataku. Najważniejsza w pracy Lusoxa jest częstotliwość fal emitowanych przez
wirującą paletkę o charakterystycznym kształcie.
Wygląd błystki ma drugorzędne znaczenie.
Opracowując Lusoxa uwzględniono dwa kluczowe
aspekty, dotyczące szczupaka:

Srebrny/
czerwone fluo

Złoty/
chartreuse fluo

1. szczupak zwykle poluje z ukrycia, często jego
pole widzenia jest ograniczone przez roślinność
lub inne przeszkody, ryba ta błyskawicznie atakuje
swoje ofiary;
2. najdoskonalszym zmysłem szczupaka jest linia
boczna, odbierająca fale hydroakustyczne, natomiast
wzrok pełni tylko rolę pomocniczą w bezpośredniej
lokalizacji zdobyczy.

5

9

13

Szczupak przebywa zazwyczaj na głębokości 6-8 m. W miejscu tym skuteczność
połowu gwarantuje Aglia. Drapieżnik

a

b

c

f

d

g

h

b

e

c

e

szybko dostrzeże wibracje paletki nr
3, 4 i 5, wywołane łagodnym przyspieszaniem i spowalnianiem. Wraz z uzupełniającą je kolorystyką, sprawiają,
a
b
c
d

Platium red
Blanc rouge
Srebrny/czarny
Srebrny/czerwony

e
f
g
h

Srebrny
Czarny
Miedziany
Złoty

że Aglia prowokuje szczupaka, imitując
jego naturalne ofiary (ukleja – kolor
srebrny, okonie – kolor złoty lub miedziany), bądź też bodźce, na które szczupak
reaguje (krew, skrzela – kolor czerwony,
płetwy – pomarańczowy).

Furia
Fluo Chartreuse
Fluo Orange
Fluo Tiger
Fluo Red
Fluo phospho
Rainbo trout
Brown trout

h

Aglia Fluo 3 4 5

a
a
b
c
d
e
f
g
h

g

f

d

g

6,5

9

13

Kolorystykę Aglii Fluo wzmacniają promienie ultrafioletowe, co sprawia, że przynęta
ta jest lepiej widoczna w głębinach oraz mętnej wodzie.

17
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Pike Tandem 27 g

Winner 4 5
g

Czarny/zielony

5,5

7

Złoty
czerwone/biała
Srebrny

Strefa połowu szczupaka
jest bardzo rozległa – od
powierzchni aż do głębokości
10-15 m. Przynętą, która sprawdzi się
na każdym z tych poziomów jest
Pike Tandem. Błystka ta pozwala:
1. łowić bez obciążenia przy powierzchni,
na otwartej wodzie, nad zanurzoną
roślinnością i w nenufarach,
2. obławiać każdą głębokość bez konieczności
wymiany ruchomej, ołowianej części,
dzięki przyponowi z obciążającą główką.
Dwie paletki zwiększają wibracje, a elastyczna
oś tandemu zapewnia płynność prowadzenia.
Umożliwia to najbardziej wyszukane manewry
na wszystkich płaszczyznach.

Comet 3 4* 5*
g

6,5

9

11

a
b

* Wymienna kotwica
a Złoty/czerwony
b Srebrny/czerwony

c Srebrny/niebieski
d Złoty/niebieski

Orange/chartreuse

Nigdy nie trzymamy wędki w tej samej osi, co linia połowu. Zachowujemy szeroko rozwarty kąt, aby lepiej
widzieć i kontrolować pracę błystki.

4

1
2

3

Ruchy wirującej paletki Comet są bardzo dobrze
wyczuwalne na kiju, co ułatwia skuteczne prowadzenie tej błystki. Jednostajne zwijanie wabika
wzbudza jednak podejrzliwość szczupaka. Ściąganie w zmiennym tempie i zatrzymywanie na ułamek sekundy pozwala uśpić jego czujność. Szczupak może potraktować takie zachowanie jako
sygnał osłabienia potencjalnej ofiary. Jeśli więc
Comet, to tylko ze zmiennym prowadzeniem – przyspieszaniem, zwalnianiem,
zatrzymywaniem, podnoszeniem
i opadaniem. Właściwa technika
zapewnia skuteczne połowy szczupaka w miejscach
szczególnie przez niego lubianych – otwartej wodzie
i pełnej toni. Comet, jak
żadna inna przynęta,
c
d
pozwala spinningiście na pokazanie
jego doświadczenia w prowadzeniu
błystki obrotowej.

Winner to bardzo lekka, bez korpusowa błystka. Umożliwia ona prowadzenie nad zanurzoną roślinnością,
a także wśród nenufarów.
Chcąc sprowokować atak, przynętę ściągamy natychmiast po zarzuceniu do wody
i prowadzimy ją na podniesionym wędzisku.

Aglia TW mino* 3 4
g

9,5 13,5

* Wymienna rybka Mino
Idealny kształt rybki Mino, jej perłowy połysk
i zdecydowana akcja dużej Aglii, to skuteczna przynęta na groźnego szczupaka. Łowiąc na tę błystkę, należy
ściągać ją pod same nogi, gdyż często brania występują w ostatniej fazie prowadzenia.

Srebrny
Złoty

Miedziany

19
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Aglia long

3
g

4

5

11,5 17

26

Aglia Long

W dużych jeziorach i sztucznych zbiornikach szczupak wyczuwa
pracę obrotówki z bardzo dużej odległości. Ma więc czas, aby się jej
dokładnie „przyjrzeć”. Monotonne prowadzenie nie sprowokuje go
jednak do ataku. Wędkarz musi wykazać się dużym sprytem, aby
przechytrzyć tę rybę. W uśpieniu czujności szczupaka pomoże duża
Aglia Long. Można ją prowadzić na otwartej wodzie w zaskakujący,
nieregularny sposób, który prowokuje drapieżnika do ataku.
Warto urozmaicić pracę przynęty poprzez podnoszenie i puszczanie
topu wędziska, przesuwanie go na boki, poszarpywanie, zmienne
tempo prowadzenia, zatrzymywania, pozwalanie na dłuższe lub
krótsze opady, a także nagłe podrywanie ku górze – jednym słowem
wszystko, na co pozwoli wyobraźnia i umiejętności spinningisty.
Opisaną techniką można prowadzić każdą błystkę Mepps, jednak podłużna Aglia jest szczególnie polecana do takich zabiegów.
Aglia Long sprawdza się też znakomicie w zróżnicowanych prądach
rzecznych, ponieważ nie stawia takiego oporu, jak błystki o szerszych
paletkach. Tym samym znalezienie właściwej prędkości i głębokości
prowadzenia staje się łatwiejsze.
Można też łowić nieco spokojniej, wykorzystując uciąg wody do manewrowania dryfującą błystką i urozmaicania jej pracy za pomocą
szczytówki.
Aglia daje się też prowadzić w poprzek nurtu. Można ją kierować na
potencjalne stanowiska szczupaka. Wówczas staje się ona dużą pokusą i skutecznie prowokuje drapieżnika do ataku.

Aglia Long
Rainbo

Aglia Long
Redbo

a b c
d

a
b
c
d

Czarny
Miedziany
Złoty
Srebrny

Syclops 3
g

26

Technika prowadzenia 1: Najpierw trzeba zarzucić Syclopsa
na odległość kilku metrów w przypadku płytkiej wody lub do 20 m
– w łowiskach, gdzie głębokość przekracza 10 m i pozwolić mu delikatnie opaść. Po kontakcie z dnem, należy poderwać błystkę krótkim podniesieniem szczytówki (bez jakiegokolwiek luzowania)
i umożliwić jej ponowny opad. Czynność tę warto powtórzyć, skracając za każdym razem długość żyłki o dwa obroty korbką. Można
przekładać top wędziska raz na lewą, raz na prawą stron tak, aby
wahadłówka penetrowała dno. Należy zacinać natychmiast przy
każdym nietypowym zachowaniu na wędce. Przede wszystkim
w chwili, gdy błystka nie ma kontaktu z dnem – najprawdopodobniej została zaatakowana przez drapieżnika!
Technika prowadzenia 2: W rzekach o mniejszym przepływie wody
podaje się wahadłówkę skosem w dół rzeki. Następnie trzeba pozwolić
jej opaść i spłynąć „po łuku” na napiętej żyłce. W przypadku zbliżania
się przynęty ku powierzchni, dobrze jest zanurzyć ją topem wędziska
lub wysunąć około 0,5 m żyłki. Taki sposób prowadzenia powtarzamy
do momentu, kiedy Syclops przypłynie do brzegu. Następnie, należy
zwinąć żyłę, zejść kilka kroków w dół rzeki i powtórzyć spływ wabika.
Taką techniką można w krótkim czasie obłowić spory odcinek rzeki.
Trzeba pamiętać, aby praca, prowadzonej błystki, była cały czas jak
najatrakcyjniejsza dla rzecznych szczupaków.

a

b

„S” Light 3
g

c

Lekką wersją Syclopsów łowi się tuż
pod powierzchnią lub trollinguje
z pomocą downriggera.

d

e
f
e
a Tiger
b Orange

Katalog 2014.indd 10

15

c Chartreuse
d Phospho

e Złoty
f Srebrny

f
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VI . SZCZUPAK I SUM
Musky Killer 15 g

Oto wybór błystek pozwalających łowić sportowo bardzo duże ryby,
przede wszystkim okazowe szczupaki oraz
sumy. Dwa pierwsze modele bazują na
fizycznych uwarunkowaniach paletek
Aglia: • Musky Killer z mocną kotwicą
w sierści kozła z akcentem z czerwonych,
kogucich piór, będącą równocześnie zabezpieczeniem antyzaczepowym);
• Aglia Nr 7 o ciężkim korpusie z czerwonym
chwostem, wykonanym z wiskozy.
Czarny
Obie przynęty przeznaczone są na spokojne odcinki
rzeczne oraz na zastoiska, w których bytują duże szczupaki i sumy.
Musky Killer i Aglia No 7 to wabiki specjalnego przeznaczenia, polecane na łowiska, w których występują rekordowe ryby. Na rzekach o silniejszym nurcie
oraz w rozległych i głębokich akwenach wodnych, lepiej łowić na konstrukcjach opartych na paletkach Aglia Long: Giant Killer i Giant Tandem.
Obie zaopatrzone są w antyzaczepowy chwost z barwionej sierści (Killer ma wewnątrz czerwone, kogucie pióra). Giant Tandem to ogromna przynęta, która na
sztywnym przedłużeniu ma dwie mocne kotwice otoczone chwostem.
Wszystkie cztery błystki przeznaczone są do powolnego prowadzenia z krótkimi
zatrzymaniami w celu pełnej prezentacji chwostów.

Srebrny

Złoty

Aglia N°7 30 g

Blanc/rouge

Tiger

Giant Tandem 45 g

Rainbo/srebrny

Fluo/złoty

Giant Killer 35 g

a
a Chartreuse
b Orange
c White

c
b
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VII . SUM

Giant Marabou

Mepps stworzył specjalną, selektywną błystkę Giant Marabou. Jej oryginalność polega na tym, że dzięki swojej rzeczywistej wielkości, rozmiarom optycznym, a także bardzo intensywnym sygnałom powoli wirującej paletki, nie jest atakowana przez niewymiarowe sumy.
Konstrukcja tej przynęty złożona jest z trzech specyficznych elementów, które powodują pożądaną reakcję sumów:
1. szerokiej paletki Colorado, stworzonej tak, aby można ją było
prowadzić bardzo wolno. Emituje ona fale na tyle silne,
by sum mógł ja zlokalizować, zanim ją zobaczy.
2. chwostu z piór marabuta, efektownie falującego podczas
prowadzenia w zmiennym tempie, wznoszenia,
opadania i szarpnięć na boki.
3. specjalnej metalowej wstawki akustycznej na osi błystki,
wywołującej dodatkowe szumy i metaliczne dźwięki,
działające na podobnej zasadzie jak popularny kwok.
Błystka ta staje się skuteczniejsza za sprawą dwóch udoskonaleń:
1. uzbrojenia złożonego z dwóch mocnych kotwic (5/0 i 3/0),
ukrytego w piórach marabuta;
2. możliwości jej dodatkowego obciążenia poprzez
ołowianą kulkę na żyłce i na przedłużeniu
między kotwicami, co pozwala na głębokie
prowadzenie wabika.
Łowienie na Giant Marabou wymaga dobrego warsztatu spinningowego. Wędkarz
musi uzbroić się w cierpliwość, a także
stosować urozmaicone tempo, które uzyskuje się zarówno poprzez operowanie korbą kołowrotka, jak i dzięki obszernym ruchom mocnego wędziska.

Złoty/chartreuse
Miedziany/czerwony

„S” 70 g

VIII . MORZE

Sardine martelée

Wahadłówka o masie 70 g przeznaczona jest na
wartki nurt i do penetrowania rzecznych głębin.

Srebrny/czarny

Spécial mulet 1 2 3
g 2

35 — 40 — 50 — 60 — 70 — 80 — 90 — 100 — 120 mm

g 12 17 26 30 40 70
„S”
de mer cm 6 7,5 9 6 7,5 9

3 3,5

Spécial Alose 1 2
g 2

3

Emerillon baril
35 — 40 — 50 — 60 mm

Sardine lisse 35 — 40 — 50 — 60 — 70 — 80 mm

Spécial maquereau 1 2
g 1,5 2

Anguillon Rainbo 1
g 4,5
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IX . TROå I ¸OSOÂ

a
b
c
d

Srebrny/czerwony
Złoty/czerwone
Tiger
Orange

e
f
g
h

Chartreuse
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Platium white
Platium green
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Aglia Long 3
Rainbo g 11,5
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		 3
Aglia

e

ty

Rainbo

Opracowany we Francji,
Syclops zdobył uznanie
wędkarzy łowiących łososia
na Pacyfiku i Alasce.
Z kolei błystkę Flying C
chwalą sobie specjaliści od
połowu łososia na Atlantyku. Jako jej szczególną
zaletę wskazują możliwość
swobodnego prowadzenia
na dużych rzekach oraz
rozleglejszych i głębszych
łowiskach, zarówno
w płaszczyźnie pionowej,
jak i poziomej.

Zło

Flying C jest oparty na doświadczeniu francuskich wędkarzy, łowiących łososie w pirenejskich potokach i rzekach Bretanii. Tandem ten składa się z paletki Aglii i kotwicy ukrytej w kilkucentymetrowej, kolorowej rurce z lateksu.
Usztywnia ona kotwicę, dzięki czemu wabik zachowuje swój kształt. Flying
C prowadzi się na podniesionym wędzisku w poprzek nurtu tak, aby móc
cały czas ją kontrolować. Podnoszenie i opuszczanie pozwala spenetrować
miejsca, w których można spodziewać się drapieżnika. Konstrukcja Flying C
umożliwia pewne i precyzyjne operowanie przynętą.

d

any

e

c

dzi

10 g — 15 g — 25 g

Srebrny/czerwony
Złoty/naturalny
Srebrny/czarny
Złoty/orange fluo
Srebrny/chartreuse

Cza

a
b
c
d
e

8
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b
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Comet
		 3

Syclops
		 2 3

b

Mie

Troć i łosoś należą do najbardziej wymagających ryb,
będących celem spinningisty. Ich atak na wędkarskie
przynęty spowodowany jest wyłącznie agresją, ponieważ ryby te nie żerują po wpłynięciu na słodkie wody.
Wyzwaniem dla wędkarza jest znalezienie odpowiedniej błystki emitującej sygnały, które sprowokują te
drapieżniki. Przygotowując się do połowu tych ryb należy wziąć pod uwagę zróżnicowanie nurtu na rzekach
łososiowych, a także opracować strategię poszukiwań.
Szczególnie ważne jest wykorzystanie wszystkich walorów posiadanej przynęty w zależności od warunków na
łowisku. Uwzględnia się różnorodność prądów, jakość
światła oraz nieprzewidywalne zachowanie ryby. Upór,
wiedza i doświadczenie spinningisty oraz odrobina
szczęścia pozwolą na przeżycie prawdziwej euforii po
udanym wyholowaniu takiej ryby.

a

Akcja błystek z paletką Comet polecana jest na
spowolnienia i cofki większych rzek łososiowych, a także na stanowiska, gdzie mieszają się
prądy. W takich miejscach doskonale sprawdzi
się również Aglia. Comety natomiast są niezastąpione w niewielkich rzekach bezpośrednio
wpadających do morza.

Niezawodne podczas polowania na łososie i trocie są duże obrotówki
Aglii. Są one równie skuteczne w połowach atlantyckich i pacyficznych. Niezależnie od łowiska, pozwalają nawet mniej wprawnemu
spinningiście na skuteczne prowadzenie przynęty.
Po krótkim rozpoznaniu łowiska powinno się wyczuć kąt zarzucania i prowadzenia przynęty, aby uzyskać najlepszy spływ na naprężonej żyłce. Dużą zaletą Aglii jest możliwość opanowania pracy
tej przynęty po krótkiej praktyce, nawet na trudnych łowiskach rzecznych.
Aglia należy do grona klasycznych obrotówek.

Jest to błystka obrotowa o klasycznej konstrukcji,
dająca możliwość penetrowania głębokich łowisk
z jednostajnym uciągiem wody. Mocne i regularne
wirowanie pomaga tak prowadzić przynętę, aby
idealnie dryfowała w kierunku, w którym jest
szansa na spotkanie przy dnie troci lub łososia.
W potężnych rzekach Ameryki, gdzie występuje
łosoś pacyficzny, łowi się Aglią w rozmiarze 5,
w Europie natomiast wystarczy nr 3 i 4.
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Meppsa Przewodnik
spinningisty
Aglia LongCast
2
g

8

17

12

4

3

5
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X . MEPPSY DO DALEKICH RZUTÓW są dużo
Aglia
Long
Heavy
cięższe od innych błystek o analogicznych rozmiarach.
1 1+ 2 3
g
Rys. 1.
Połów
z brzegu.

Rys. 2.
Połów
z łodzi

Meppsa
system
dalekich
rzutów

Czarny

Wyliczone obciążenie i przemyślane wyprofilowanie
korpusu, równowaga oraz zgranie wszystkich elementów
pozwalają:
1) Zarzucać dalej i precyzyjniej.
2) Osiągać szybciej pożądana głębokość.
3) Prowadzić błystkę w łownej strefie na znacznie dłuż
   szym odcinku.

Tiger

Złoty

Aby wykorzystać możliwości, jakie dają Aglia Long Cast
i Aglia Long Heavy trzeba pozwolić, by:
Srebrny

Przy zarzucaniu z brzegu: (Rys. 1) i z łodzi (Rys. 2)
przynęty opadły na pożądaną głębokość po linii prostej
na żyłce napinanej palcem wskazującym.

Przy wyciąganiu z brzegu: po rzucie, opuścić szczytówkę, aż
do momentu odzyskania kontaktu z błystką. Rozpocząć prowadzenie, podnosząc stopniowo top wędki, tak żeby błystka
podążała jak najbliżej dna w kierunku brzegu (Rys. 1).
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12

16

24

Rainbo trout

Tiger
Brown trout
Czarny/czerwony
Czarny/żółty

Z łodzi: rzucać w kierunku brzegu i zaczynać prowadzenie Złoty/czerwony
przy podniesionym topie, opuszczając go stopniowo
Srebrny/czerwony
podczas zwijania żyłki, by jak najdłużej błystka
pracowała przy dnie. (Rys. 2).
Miedziany/czerwony
Zarówno odległość rzutu, jak i praca błystki w łownej
strefie na bardzo długim odcinku, to atuty, które
przemawiają za korzystaniem z przynęt
do łowienia na długich dystansach.

Srebrny
Złoty
Miedziany

28

