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yKpaiЧa - морська держава, мае
численну кiлькiсть рiчок та оэер, вiд

велета Днiпра-Славути до тихоi
сiльськоi замрiяноi рiчечки чи дзвiнкого

гiрського потiчка. Такий розмаiтий
водний простiр не мФхе залишати

ба йдужими невга мовне плем' я
п ристрасних риба лок, а MaTopiB

рибальського спорту.
Ну, хто хоча б раэ у життi не сидiв на
березi рiчки з вудкою або без Hei, не

слухав TpaBHeBoi ночi солов'iних
витьохкувань над тихим озером, не
плавав на човнi або пристрастно не

бах<ав вuйти у вiдкрите море пiд
вiтрuлами?

Рибальськuй азарт i морська
романтика, чарiвний пiдводний cBiT i
захоплюючi подорФхi - ось той cBiT

рибалки, який даруе вам цей часопис,
З роси й води, вам,

рuбальськi енryзiасти!

и тримаете в руках пер-
ший номер нового за
наэвою, але такого вхе

знайомого i, сподiваемося, шановано-
го вами рибальського часопису, Хур-
нал (рибалка" перейменовано на
.CBiT рибалки", Змiна назви не озна-
чае змiни його эмiоту, а навпаки, ре-
дакцiя збирасться, як i ранiше ви-
свiтлювати всi рибальськi проблеми,
тlль,(и lовнiше. придtляючr бiльше
уваги саме практичнiй cTopoHi всього,
що стосуеться риболовлi i мохе турбу-
вати цих дива(в людей з вудочкою,
CBit рибалrи - видання дгч серлоз-

них людей, якi не тiльки полюбляють
вудити рибу, а й вiдповiдально став-
ляться до природи та ii багатств, Як
вiдомо, риболовля - найд;эевнiше за-
няття людини. Ще до того, як людина
почала видобувати вогонь, вона вхе
добувала собi ixy рибною ловлею,
Нинi, у BiK TeXHoKpaT]i, лов риби став
наймасовiшим аматорським видом
активного в]дпочинку, достчпним для
людей будь-якого BiKy, стат, роду за-
нять, позаяк для них цiкавим е не
тiльки процес ловлi, а й спiлкування з
природою, первоздавною тишою, за-



милування ранiшнiми чи вечiрнiми зорька-
миl насолода вiд чистого, прозорого по-
вiтря.

Рибальство позитивно впливае на фiзич-
ний стан людини, вiдволiкае вiд буденностi
i турбот. розвивас спостерехливiсть, тер-
пiння.

Для того, щоб мати гарний улов, рибалцi
потрiбнi серйознi знання iз бiологii та еко-

з

Наш редакцiйний колектив, ця хменька
ентузiастiв, яка зiбралася пiд дахом цього
часопису духе сподiвасться на вашу увагу,
розумiння, допомогу i пiдтримку. Тох да-
вайте разом вiдкривати iдослiдкувати ри-
бальськi премудростi, дiли lися досвiдом,
розповiдати цiкавi бувальщини, хвалитися
фантастичними уловами i рецептами запаш-
них юшок та запiканок, lJ-{об цi сторiнки були

/L _,Э [lL _Э:_1rl U ,,a / ?:j?lr _ /
логiТ, юридичних та економiчних основ.
Вдала риболовля залехить лакох i вiд
якостi спорядхення, умiння користуватися
плавзасобами, правильно обирати мjсце i

час ловлi.
Рибалка-аматор повинен знати повадки

риб, умiти правильно зберiгати впiйману
рибу, виконувати правила технiки безпеки
на водi, вмiти вiдрiэняти хвору рибу вiд здо-
poBoi, присjкати браконьерство.

Ось цi та багато iнших питань iзби-
раеться висвiтлюваlи на своiх cTopiHKax
хурнал ucBiT рибалки,.

А щоб зробити його практичнiшим,
змiстовнiшим, зрештою корисним для ри-
балок, редакцiя намагатиметься не давати
дешевих сенсацiй i сумнiвних реклам, непе_
peвipeHoi iнформацii i некомпетентних кон-
сультацiй. Вiдмовились ми iвiд рибальсь-
ких побрехеньок i,.лiтературних опусiв" не-
високого худохнього рiвня.

Сподiваемось на продовхення плiдноТ
спiвпрацi з ухе знайомими авторами, якi
добре себе зарекомендували цiкавими ма-
терiалами i довели, що не тiльки вудочку
вмiють тримати, а й арryментовано вiдсто-
ювати свою точку зору. Це дае надiю на ор-
ганiзацilо у часописi цiкавих iконструктив-
них дискусiй з найрiзноманiтнiших риболов-
них тем.

Об'еднуйтесь
э нами, дiлiть- a

ся проблема-
ми, пропонуйте
сюхети для ре-
портажiв, надси-
лайте знiмки. Бу-
демо духе вдячнi за Вашi листи,
адхе вони допомохуть нам готувати Ti ма-
терiали, якi б Ви хотiли бачити у нашому
хурналi. Впевненi, наша спiвпраця буде
плiдною. Сподiваомося, .CBiT рибалки, по-
сяде чiльне мiсце у Вашому домi.

3 найкращими побажаннями

редакця

для вас
цlкавими,
берiMося rЁ"
отох, пи-
шiть, заходь_
те, телефо-
нуйте, надси-
лайте факси, 
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Б / коли зЕ:)rтЕнit

щення не тiльки нешкiдливе, а HaBiTb створюе
додаткову мохливiсть прозондувати велику пло-
щу води.

Варто лише зазначити, що для того, щоб не
трапилося сплутування снастей, обов'язково
слiд виlримуваlи велиьу вiдстань мiж встанов-
леними таким чином донками, Бувае, однак, що
течiя настiльки сильна, що всяке встановлення
вудки закiнчуOться заплутуванням хилки.

На великiй рiцi, поблизу пiдмитого берега,
краще ловити з човна, щ0 дозвOлить уникнути
клопоIiв, пов'язаних iз закиданням снасlеЙ на
велику вiдсlань, зменшити також lрудношi ви_
вахування риби поблизу перешкод,

На вузькiй iглибок]й рiцi найкраще ловити
вночi iHa мiсцях iJ l.,лькох повороliв pK,r', що
знаходяться неподалiк один вiд одного, Якщо х
yci япi]ки виглядають однаkово цi"ав,lпли дло
вудiння, то краще починати iз крайньоi, З часом
рибалrи. якi .Uуkаю]ь черlовi затишнi мiсця,
зблихаються,

Воtниu,е, що розкладасться на нiч. ьраще
розташуваIи tab, шоб вiд нього був легкий до-
ступ до встановлених неподалiк донок,

На невеликiй рiцi риба здебiльшого не по-
винна вiддалятися вiд cBoix схованок. Отхе, як-
щ0 лOвити двоlt а дOнкамиl краще одну пOста8и-
lи на жилlli. де \i]oxнa сподlваlися зусlрilи хи-
xaKiB, налриклад, на краю мiлини, поблизу
кущiв, у пriсцi зустрiчноi течii тощо, Тодi за допо-
п,lогою другоi донки обшукати яп,lки пiд берега-
ми, водориi в берегах та iншi BipoliдHi укрипя,

Найцiкавiшi мiсця мя вудiння в невеликих
piKax мохна знайти (якщо це вдасться) ни)<че
водяних млинiв, Перевахно це невелика яп,4а, де
в глибокiй насиченiй киснем водi, серед нагро-
мадхених на днi перешкод риба прекрасно себе
пOчувае, Дно в основноп,lу пiщане, постiйно об-
п,ливаеться падаючою iз шлюзу водою, Звичайно
х, це улюблене мiсце лина! На бiльш спокiйних
дiлянках з обертовою чи сповlльненою lечiею
мохна зустрiти й щуку, судака, вугра, коропа чи
ляща - залехно вiд того, хто з них заселяе цю
рlчку, Takl п,.iсця для лоsлi духе рlзномаriтн до-
СИТЬ вiдрlзняюIься один вiд одного.

Досвiдченому рибалцi краще вибирати мiсця
самому або х эа допомогою мiсцевих рибалок,
якl знають цi води. lчод , на ,(аль, icнyc V cueвa
заборона на ловлю, тому треба звертати увагу
на розNаiщену поблизу iнформацiю.

7По!сrr"4rлэФ аоlrаё yuýco
На невiдомоп,ау мiсцi ловлi слiд часто

(щопiвгодини) переставляти вудку, Рекомен-
дусться виkорис-Oвувати рiзчi можливосti, на-
приклад: одна 8удка - далеко, друга - близько,
одна - на глибичi, друга - на мiлинi, одна iз
дна, друга на 3 4 чи 1 2 глибини води l l,д.

Завхди краще почати iз ймовiрних схованок
риби (эачепiв, заглиблень), розташованих по
сусiдству, З чhсоп,1 l'loxнa переставити, в усяко-
му разi, одну з вудоk, вивчаючи ц,кавi мiсця чи
певну lеритооiю, На широкiй волr з iвердим i

рiвнил, дно[4 слiд спочатку далеко закинути на-
хивку, а поIiм пlдтяtуваlи ii через певнl нтерва-
ли на 1,5-2 м. Вахливо, щоб свинець не загруз
у намулi i не зiбрав водоростi, Треба ловити з
поплавцем так, щоб ocнaclka вудки повiльно
спливала вздовх( передбачуваних укритriв, або
х зробила дугу вiдносно зустрiчноi течii, Грузи-
л0 повинно весь час рухатися над дном, а на-
хивка волочитися за ним на iншому повiдку. Та-
lий меlод вудiння виlйагае знання дна i його
мOжна викOрисlOвува-и не за надто сильноi
течii, Ловити rреба на вiдсtанi вlд iнших доноh,
оскiльки вони легко сплутуються. L]ей спосiб
дозволяс легше знайти хижака. що причаiвся у
невiдомому мiсцi, Пам'ятайте - клювання мохе
вiдбутися ухе в мо[4ент намотування хилки,

Таке активне зондування слiд застосовувати
не лише на незнайомому мiсцi, а й iy разi. rоли



риба не клюс. Якщо заздалегiдь вiдомо, якi
п,li(" _" .Idи.ро_i, ,оеба ]ам одр. у poJ\4 l |,4.,4
вудку спокiЙно чекати. Часто бувае, що це не,
ве ,и, ий , lч,4м .oBri не по,4vilн,lи вlдрi ,ot води
la вдно rlo ве, rl ,/ lери|ор l К.ювd.рq ,о\4

частi, але бувао, що риба бере у найнес-
подiванiшому випадку, Не будьте консерватора-
\/v ,aвil"." добое ,-a,r'oMoyy lй.ц| переt dв-
те через певний час бодай одну вудку, особливо
коли риба бере лина, поставIе одну з донок на
спокiйнiй вод] поблизу рослинностi, У цьому ви-
падку краще наживити на гачок черв'яка, рака
або те, чим найчасI ше принаджують це м сце,
зв сно, рибалка sесь час повинен l 0sодити се
бе тихо,

CHacTr слiд розкласти ще до настанняпори
клювання. L]e стосусться не лише вудок. а й усь
о|о вdнld+J, PdiJe'a, Оо. la.,B, на ИВО , ПД, JL
I0що, Усе це необхiдно розтаU]уваrи так, щоб

о1 м l о,ореш\.dl,r' lобто,оllоо овипьd
бit,. -tл pt.av,l hоли в,е ,е -ообпрdо, в.р,о
поiсти, оск лькИ п зн ше для ЦЬОГО l\40xe Не ВИС-
тачи ги часу,

Я} \ - " ," 11.1_dлo, q, _с]и. оа _и/ dc дло
rгЮва ,Но ПOчИ- j' Ь q ' ,а, ldrlrсМ L\ IlНол l

колиl зсутЕнiЕ / 7
-оивJс до ?2 2З lоD.. v _e,,l ор од вiд в}до-
рJU р не вlд.од,4|.r'. а сVл|lИ ПоОу, i гр,,1маl,/

натягнуту хилку в пальцях, пересIавляючи вуд-
.vvOa1l оlреби, я.Jо в.м *еоб,'лно epMtHo-
во вiдлучитися, поставте сигналзаrор. Цей
еРlОДВ/Мdld' -аибiльшО lo' цеl'РdЦ, }Bal ,'l ,

сили рибалки, особливо коли ви полю€те на ко-
ропа, судака чи головня, Саме активне викори-
сгання почагку ночi часIо визначао результа-
тивн сrь yc]Oi ловлi. l_JьогО не N4ожна заперечи-
1,1, бо , аме v ше,/ час ,е вlд,}вd, J,J U е ,огод l

не хочеться спати,
Потiм шанси рибалки поступово зменшуюгь-

ся, а з настанням пiвноч клювання припиня€ть-
ся не чутн0 жируючо] риби i перестановка ву
док не дOпомага€ Доцльно посIавити сиг-
налiзатори, розпалити заздалег дь розкладене
баtаttq, о', И, drё Ре Bdо-o ЗJбчвd]и пtJовуд
tи,Я.шо - (оlлИв(.lDl ld!a r]el ]ерп-оо од,.1 l,
рибалок може трlшки подрiмаrи (особливо вод й
автомобiля), З настанням свтанку необхiдно
знову активно зайнятися вудiнняN4.

За кн uеою А,Т рёмбачовськоео
<Нiчне вуdiння рuбчD (Варшава, 1991р,)

Чим тонша жилка, тпМ вона менще насторожуе рибу, та й мормич]ка на нiЙ
крац!е "грае". дле тонка жилка немiцна, Тому пiдсiкаiч рiбу треба коротко, а вч-
важуватП дуже обережно, не поспiцrаючи, Якчlо риба'веiпка, Ь лунки брати i-i
слiд рукою або багориком.

. 
Пiрг_9лоlryати рибу при пiдлiдному ловi також потрiбно, як i прц лiтньому

вудiннi. На_рiцi пiдкормку треба опускатц в запасну лунку в 2-З м виф за течiеБ,а на оэерi - вiдразу, де розташованi вудки. Нё вЬртЬ забувати i таке: першу
годiвничкУ спорожнятИ бiля дна, насryпнi - в 1-2 i вiд ньirо, iнодi вiдразу пiд
кригою,

гарна банка для черв-якiв - iэ двома знiмними кришками, Черв'яки звичайно
зариваютьсЯ в землю, Якщо банку вiдкривати то з одного, то з iншого боку, вони
завжди будуть зверху, 

-ix 
легко брати для наживки, 

' '

А, Романович
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Духе поrrrпреноtо l популяwоrо
вrппry снас?х, в gапорigьш рбалох е

донна поlи'lвцева вудкr, тек званаП
"жrа.оr", Вйа просrа у вrrоlЬarrйi: до

HжlMo ijнлlл ocHoBHoI хплш
прпв'вурть донне груgпrю ваIаю 10-

15 r, впще Iwзпла (вИстппвtцп вЦ
ньоrc на 5-10 сп) прrлв'явуrоть повЦок з

г2чюн i ютановlrюrоть пiнlетrорноП
пi urrrастоgrП пo//rлавець, зд2тнпЛ
добре натяrу,атu хпл,ry в irпервалi

"rwвшо - ломавець".
dffifачок) ле Фксtс поапьовш рuбu

(пшент эаюменнл нею пахпвrЕноFо
лачrа) через в{qrюсно довluй поваох.
Bi4pbrrrcтbc, sИ прюi поплавцевоi

вудtп 1rп, що донне грузпло tпр,
псрепiщеннi рпба з rечкоп у poi)

эаппцаGrься еwхшuп, одflак хпrп
вИtягуеться вбiк i тыttпь пшлавець.
Прп "хласпчнП' ФдМ помевцевоi
вудю, груа,tlлю рухаеtьс, слlдоrr за

wtбою, впiнtоtочп пшяlтацIуваннг
фплмlя вюру - анпз, а пр, наявнос''

gвпчаПноl lюWrrцю, чп нормrrцхп-
кшбi - тiмш вrору,

Розрахунок рибалки простий: захопивши
нахивлений гачок. риба пливе далi, натягую-
чи основну хилку й топлячи поплавець.
Своечаона пiдсiчка - i витiвниця тараня на
гачку!

Але не все так простоl як здаеться ри-

балцi-початкiвцю. Багаторiчнi експерименти
з цiею снастю свiдчать лро те, що вона вима-
гае точного розрахунку Bcix ii складових -"на око" далеко "не заiдеш", особливо, коли
покльовка риби Hixнa i в'яла, А про хор
узимку, якщо не натрапиш на косяк
прохiдноi Tapaнi, i говорити не доводитьоя,
Покльовки духе оберехнi - вiзьfu]е риба в

рот гачок iTyT хе виплюне, вiдчувши каверзу
з боку здобичi.

Ось чому досвiдченi рибалки - любителi
й спортсмени нiколи не використовують
"хмачок"| котрий не фiксуе кльову, а лише
подас сигнал, якщо риба з нахивкою в роri
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пливе далi, втопивши поплавець. У перiод
безкльову цього моменту не дочекаошся. Та
раз така снасть популярна, хотiлось би дати
кiлька порад щодо ii вдосконалення.

Варто нагадати про те, що повiдок iз
гачком"'намертво" прив'язаний до ocHoBHoi
хилки вище донного грузила мае влас-
тивiсть закручуватися i плутатися за ''ствол..
та грузило, Тому краще прив'язати повiдок з
гачком до мiнiатюрного капронового кiлечка,
яке 8iльно ковзаоться по основнiй хилцi. При
опусканнi cнacтi в лунку кiлечко "сидить'' на
донному грузилi iповiдок не плутаеться, а
плавно "пливе" за грузилом, Коли риба бере
нахивку i починас рухатися, то 8iдтягуе в
свiй бiк "ствол" ocнoBHoi хилки. Нерухоме
tрузило, перебуваючи на днi водойми, не за-
вахае рибi виконувати цю роботу. lнша
слрава "наглухо" прив'язаний повiдок. BiH
якраз j гальмуs рух вагою донного грузила.
Якщо риба попливе вiдразу вгору. то вiдiрва-
ти вiд дна грузило iй буде не пiд силу j по-
плавець не вiдреагуе, Адже знесилена зимо-
вою задухою риба натягнула хилку лише в
iнтервалi "грузило - вузол прив'язки
повiдка". Коли х риба попливе з нахивкою
вздовх днаl rо поплавець опуститься, але на
незначну глибину, залехно вiд величини
вiдстанi "грузило вузол", Як ]iльkи ця
вiдстань буде вибрана, грузило поставить
рибу "на якiр". Яt(що риба з гачком у poTi по-
пливе по дотичнiй (пiд кутом 45.) вiдносно
дна, то натяхiння ocнoBHoi хилки (а значить,
i занурювання поплавця) буде менше. Hix у
попередньому випадку, вдвiчi,

Кволiй рибi TaKi муки Hi до чого - вона
постараеться пошвидше позбутися''норови-
cToi" здобичi. Отхе, робiть висновки. Хоча,
повторюю, снасть оця духе недосконала, бо
на саме клювання поплавець не реагуе. Не
вiрите? Налийте дома повну ванну води,
опустiть rуди "жмачок", а до гачка прив'яхiть
довгу нитку чи хилкуl з допомогою якоi
зiмiryйте рух риби, l все стане зрозумiло,

Ю. Масленнuков,
рибалка-спортсмен

Перевiрка щучпх i мпневих
жерлuць прu ловлi э крпгu
Взимку щучi i[аиневi херлицi легко пе-

ревlриги за допомогою гачка з дроту дiамеl-
poп/r 2-З мм. Льодобуром робиться лунка на
вiдстанi приблизно пiвметра вiд мiсця, де опу-
щена херлиця.

Гачок опускають у лунkу, лiдчiплююгь i витя-
гають хилку, Довжина гачка повинна бри при-
близно 1,5 м, ТакиN4 гачком можна перевiряти
херлицi наsiть при Nаетровiй товщинiльоду.

Одпн iз способiв
насадrq|вання рuбкu

На малюнку зобр (ений зручний спосiб на-
садхування хивоi або мертвоi рибки. Деталi
снасточки робляться зi сталевого дроту 0,75 або
0,8 мм. flpiT просмикують б|ля к|льця трiйникiв
д0 скручування петель. Передня частина снас-
точки просN4икусться пlд зяброву кришку i кiнець
ii виводиться з рота рибки, Перший трiйник од-

ним iз гачкiв чiпляеться вiдраэу за зябровою
кришкою, потiм йдугь jншi. Як нахивки мохна
виiорисlOвуваIи плiтkу або дрiбного окуня, i як-
щ0 в.данOму мiсцi водиться щука, судак або ве-
ликии окунь, то вOни напевно клюнуть на Iаку
принаду.

3 досвiду фiнськцх рпбалок



роБимо влАсноруч / 1о

Риболовнi cHacTi
з усього cBiTy

Продовження.
Початок у N9N92-10

за 1999 р.

Га-лктл

Гачок
виконаний

iз спiраллю 1,

цо дае можливiсть
утримувати на гачку

м'яку наживку.
Автор: Д.Сiгмундi,

СШL l949p,
патент М2482721.

звичайний
однопiдчiпний гачок l доповнений

затискачем 2, виконаним iз тонкого
пружного дроrу.

Ав,ор: Д,Брiф СШД l9B5p.
европатент Ngo142875,

Зручний для закрiплення
на сп и н номупл авцi жи в ця.

Автор: Х.Хатвей, США, l940p,
патент N92215612-

& U"-,,;ч#
Пiд час пiдсiкання

тканини риби такох
затискаються Mir( лезами.

Автар:
Д,Фрiман, США

194Зр,
Патент N92Зl79аа



FоБимо впАсноруч / 11

fl,вопiдчiпний rачок

Пiсля пhсiкання гачок "розкриваеться. i
надiйно Фiксуаться у тRанинах po\oBoj

пороlкнини риби.

Автор: В.Машуков, СРСР, 1992р,
заqвка N947705o8.

Прпстрiй дttя
прпв'язування

rачкiв до ,uлкп

2 Виконано у виглядi

l цангового олiвця 1

з боковим
прорiзом 2.

гачок 3 вставляеться
в цангу 4, жилка 5

намотусться на кiнець
олiвця 1

i пiд час j'i' розтягування
у рiзнi боки

утворюеться вузол
на цiвцi гачка 3.

Автор.
"Гопкiнс i Холлуей",

Великабританiя, l 97 l р.
Заявка N9l З l9З 12.

Вiдчеп
мя

впвIльнення
гачка ,(плкп
iз пащi рuбп

,, _-., ,/ Жильу l iз зачепленим t

,', ачком 2
a , паlяlують iвводять
',.' у прорiз головки З вiдчепа,

Вздовж жилки 1 вводять
головку З у пащу риби до гачка 2 i,

натягуючи жилку 1 великим пальцем
руки, вивiльняють гачок 2,

Автор: В.Рябаков, СРСР, 1987р,

Гачкu vДNАDlaJМ, завдяки використанню
ванадiумноi сталi, визнанi кращuми у c9il/'

мя ловлi коропа i неодноразово
ви ко р истову вал ис ь перемоr<цfl м и

мiхнародних змагань з рибноi ловлi Бобом
Надом (трпчi чемпiон

cBiтy з рuбноi
ловлi), Жан-

П'ером Фухе
(двiчi чемпiон
cBiry), Mapio

Барросом,
мiло Коломбо

(чемпiони
cBiтy).
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MeHi 2З роки, родом з Волинi. Риболовлею захоп-
лоюся трохи не вiд дня народження, Люблю рпбалити
як влiтку, так i взимку, Мабуть, Фанат, Вй свого дядь-
ка. який служив в Pocii, а пiсля apqii там одружився i
зараз з родиною живе у передмiстi Москви, не раз чуs
захоплюючi розповiдi лро зимову риболовлю на р.Оцi.
BiH з своiми друзями майже щороку iздить туд, саме
на зимову рпболовлю, Загорiвся i я наступноrо року
лоiхати э ними,,, Знаю, що в росiйському журналi чи
RРь!6олов,, чи пРыболов-Еlitе, була надрукована стат-
тя братiв Фiлiнiв, в якiй вони дiлилися cBoiM досвйом
зимоsоi риболовлi на р,Оцi, Однак дiсfати цi хlурнали
у нас практично немоrкливо, та й не BciM вони по ки-
ц!енi,,, Чи не могли б вu надрукувати, хоча б скороче-
но цю статтю, Переконаний, що досвiд росiйськlлх ри-
балок cтaqoBtl|b iЧTepec i мя чr,fачiв нашого журналу,

В.Демчук,

Серед основних аргументiв, що визначають
нашч присlра(ть до ловлl на течi", voxrd
вид]лити TaKi,

На течii трапля€ться в основному риба ва-
гою понад 100 г та й iMoBipHicтb клювання по-
справжньому баха-о здоб,ачi вел,ltо; густе-
ри, плiтки, ляща, судака завхди набагато ви-
ща, нiж при ловлi в стоячiй водi, На наш погляд,
виважува,т,4 велиtч р,4бу з б -Io-MeтpoBo lли-
бини набагато приемн ше, Hix iз свистом вис-
микувати iз-пiд криги oKyHbKiB i плотвичок-не-
домiркiв.

Товщина криги, котру вам доведеться
свердлити в пошуках риби, завжди менша на
течii, Hix у цей час на озерах i водоймах, Та й

uболовля з крпгп на течii
дуке спецпфчна, бе-

rато в чому вiд-

сильний BiTep мороз вплиsають на
сам процес лову эначно Nlенше,

позаяк на течii використо-
вуеться бiльш вахка снасть,

Нам не раз доводилося
успiшно рибалити на
течii в духе поганих по-
годних умовах, коли
ловити на класичну

рЬняеться вИ ломi
в стоячiй водi i час-
то впмагае нестан-

дертноrо мuслення,
Мн постаралuся
проаналiзуватп й

wагальнuтu досвИ,
набутuЙ немп пИ

чес чпсленнпх поiздок на
Середню Оry.

блешню або "чортика"
./' у стоячiй водi практич-

но неможливо,
Що ж стосуеться ар-

гументiв, "проIи", то гово-
рити мохна лише про деякi

незручностi, В основному це



велика робоча довж11на жилки, що мохе досяг-
ати, залежно вiд глибини i сили течii, 20 ЗО м,

Вибираючи хилку на лiд, ви ризикусте ii за-
плу]ати. Цьому може сприяти iрiзкий рвучкий
BlIep, що сIворюе прямо перед 8ами безладнi
вихровi потоки повiтря, якi вiдкидають хилку
прямо на 8ас -- на руки, голову, ноги, Якщо, до
речi, таке трапилося, не варто знiмати ii з себе
(тодi ви ii точно заплуIаете); треба спокiйно
опустити снасть у лунку, хилка пiде у воду в тiЙ
\е ПОСЛlДОВнО( , } оьiи була в/lq-нуlа, l про_
блеvа буле B,,1pl_eHd, Р,вн,lи, HaBiTb с,4ль-ии
Biтep ли_Uе спрошlс ообоlу з .кильою, вiдноLя-
чи ii вiд лунки,

KpiM того, хилка може заплутуватися через
необереь-| абlJ "e"t ура l-| дl , i .е т,лы и вашi
,Д,обросусrдг-во пlJй ловлl на etll _ справд|
вахливе питання, Серед досвiдчених рибалок
icl-]ye негласне правило: не сiдати в безпосе-
реднlи близы о- - вiд сусiда рd л Hii lечii l Biтpy,
Яьцо ,я умова в,ltонуLться, d ваш сусiд до_
бр,lи ]овариш, цiгьом молна р/балиlи хоч у
пiвтора метрах один вiд одного, Реальну не-
безпепу -апаtод<епомч процесу ловл, claHoB-
лять "безхознl" новачки {особлйво l,, ч когрих
немае вчителя), безцеремоннi рибалки (таких,
на щастя, бувао не багато) iособливо "чайни-
ки", що випадково забредають у гурт фахiвцiв з
ловлi на течij.

Ваша хилка мохе перехльостуватися пiд
кригою при риболовлi на так званих ''крутяч-
ках" у м]сцях без чiтко вирахеноi спрямованоi
Ie.il, |обlо -ам, де во-о перlодично JMiHюc с,4лу
i напрям, крутить, У цьому sипадку процес мох-
на назваIи Bar<t ot онтрольованим i "оащоl пора-
ди тримати дистанцiю - не придумаеш,

Чим принципово вiдрiзнясться ловля ва течii
8iд ловлi в стоячiй водi? Користуючись ана-
логiями з галуз матемагиь,1, lради_ri,4ну ловлю
на блешню в стоячiЙ водi мохна ввахати
лiнiйним процесоп,а, lнакше кахучи, коливання
кивка, створюване рукою рибалки, з досить ве-
ликим ступенем Iочностi передаеться мор-
миJцi, Похйбьа в _lи вiдповiдносli зростае в
Mipy збiльшення глибини ловлi iy випадках, коли
снасть недостатньо гармонiзована,

При ловлi на течii та ще на великих глиби-
нах (З-15 м) ситуацiя змiню€ться кардинально,
Робоча довхина хилки не вiдповiдае глибинi:
Вона Зав.,l,Ди {Hd]HO бlлоша, До то|о ж, пiд лун-
\ОЮ ЖИЛl а яаляс Lобою fiе .lряму лlн,ю. а дуlу,
З цих причин розраховувати на те, що будь-якi
рухи вашоi руки завхди адекваIно передають-

з досвiду росiйськlrх риБАлок / 'l з

ся принадi, було б щонайменше HaiBHo, Проте
часlо оибалhи цьоlо не розуviюIь,Vе{ан|чно
виiориLтовують однi й гl caMi приЙоми ловлl на
мормишку й у стоячiй водi, i на течi'i, Резуль-
тат вiдсутнiсть улову.

П.4охливо, саме це вiдлякуе вiд цього занят-
тя. У всякому разi, взимку на течi'i намагаються
i вмiють ловити далеко не Bci.

14Ф ?се 44z4ft4i4ca?
(3гаду€ Павло Фйiн)

Якось я ловив узимку уздовх зарослого бе-
рега Оки на звичаЙну мормишку, iтреба сказа-
ти, шо Ue особливо вдало, Пiдишовши до cyci-
дiв. зачва*ив, як од,1- iз них ви"яг пlдrящйка
грамiв на 200, Порiвняно з MoiM дрiб'язком це
була вхе справхня риба! Забурився недалеко
вiд нього, але що х опустити в лунку? Течiя була
досиlь сильна Добре, що в кишенi зна,4LLлася
свинцева "оливка", 3мудрував деяку подобу
c-acli, ,]риладчав поплааецо l вlдправив la.o" iз
мотилем на дно, Яким хе був мiй подив, коли
поплавець через пару хвилин смикнувся! Я пiдсiк
i витяг ryстерку грамiв на ]50. За нею дрчгу,

Зараз. згалуючи гои випадоr ьрlзо приJму
накопиченого досвiду, моху сказати, що ткнув
пальцем у небо, а втрапив майхе в десятку! Май-
же, осliль\и снас,ь була далела вlд досl оналостl,
Основну хилку товщиною 0,15 мм оснащував
так; спочdтьу приладнав uанlимеlровии вlдрlзок
нiппельноi гумки (яким змiцни8 HiXKy поплавця),
потiм "оливку", гумовий стопор i 20-сантимеrро-
вий повiдок iз гачком N9 З за вiтчизняною нуме-
рацiео, CHaclb працювалd, але re с(рiзь | не

ъ



.l zl / fiглухА порА,

завхди успiшно, Надалi я вiд Hei вiдмовився на
користь так званоi "дурилки",

описа"а вице cHaLIb \,,lала велиьйи {едо.
лiк на сильнiшiй течii поплавець затягувало
пiд , yH\v i BlH не мlг вiдlграва lи роль сиl налlза-
lopa .лоову, Я замiнив ио,о поlухlиv iдовlим
сторохком, KpiM того, виявилося, що незручно
змiнювати грузило.

Доси lb довго i дчле чс liшно я ловив Hd lншу,
з'брану безпосеред-ьо -а риболовлi снасть,
Складалася вона з таких елементiв: сталевий
сторожок, основна хилка товщиною 0,15 мм,
"фiльда" (це коли хилку просмикують в обидва
вушка грузила), гумовий стопор, 10-сантиметро-
вий вlдрi]оt осrовн,]и а,]л.и lз звиJаиною \,1ор-

мишкою на кiнцi, KpiM того, у ]5 см вище грузи-
ла до ocHoBHoi хильи я прив'язував-]овiдоь ,ов-

щиною 0, ]2 мм i довхиною 40 см.
З такою снастю я мiг рибалити практично на

бvд"-яr iи re, i, Але в .lро-е( l говлi в Hpl виявили-
ся деякi недолiки: два повiдки часто захльостува-
лися один за одного ] переплуryвались; верхн]й
rовtдоь, булу.,л наlлуlо рив'язаним до ocHoвtroi
хилки, через якийсь час починав навколо нього
закручуватися i заплутуватися; вага "фiльди" не
завхди була достатньою, а помiняти грузило на
такiй cHacTi проблематично,

Тодi я став удосконалювати снасть,
По-перше, пiд час ловлi звернув увагу на те,

що набагато частiше риба клю€ на верхнiй
повiдок, тому вiд нижнього вiдмовився,

По-друге, щоб уникнути закручування верх-
Hbolo , овiд.а, на основ liй лилцi "акоiпив двd гу-
мових стопори з вiдстанню ] см. l\,4ix ними, про-
пустивши основну хилку крiзь кльце, встановив
верlлюяоь iз прив'язаним до *ьо о .]овiдkом,

По-трете, кiнець ocHoBHoj жилки такох оснас-
тив вертлюхком, але тiльки з карабiном, на кот-
рий мохна швидко поставити грузило будь-якоi
ваги, Так з'явилася унiверсальна снасть для
ловлi на течii (умовно снасть N9 1) (мал, ]),

"Виведе,а" во.а була rи.то емпlр,4чн/м шля_
хоМ, lочd, я. J'ясувалося пtзн ше, а-алоги latoi
снастiдавно вiдомi й услiшно застосовуються ба-
гатьма рибалками.

Снасть N92 зiбрав iвипробував мiй брат, Ре,
зульгати перевершили Bci сподiвання, МонIах
той же, тiльки замiсть грузила BiH поставив вахку
вог"фрdмову vормишьу rмал,2,;и значdо змlнив
тактику ловлi (про це нижче),

Те]ер бlлош до,ilад,rо ]ро ot peMi час,ини i

вузли снастей N9 ] i N9 2.

l. Снасть М 1:

1 - сторФцок:2 два ryмових стопора;
3 - аертлюжок: 4 - повiдок з гачком;
5 - вертлюжок з карабiном; 6 - грузпло

Сторожок. Для ловлi на течil як сигналiза-
тор кльову найкраще використовувати сталь-
ний сторохок iз годинниковоi прухини шири-
ною 2-З мм, Необхдно, щоб BiH був досить
довгиv le менше l5 20 r-M, Ос<tльли ловити
доволиlься на piJH й ]а.,1пою ,ечii iвиltористо-
вувати рiзнi за вагою грузила, необхiдно змiню-
вати потужнiсть сторожка iробити це мохна,
змiнюючи його довхи ну,

Жилка на cнac,iNo l пов,lнна буlи не товща
0,2 мм, а на cHacTi N9 2 - О.18 мм| чим бiльший
дiаметр жилtи. lиv вища паруснiс lb на -ечii,
що вкрай негативно позначаеться на загальнiй
чутливостi cHacтi.

На вудцi повинно бути не менше 50 м хилки,
lнодi глибина в мiсцiловлiдосягас ]8-20 м, тому
запас ,|(ильи не ]аLJtод,4lь, Товщина повiд\а
0,12--о,15 мм, довхина 4о 5о см.

Грузила. Мя cнacTi N9 ] необхiдно мати
набiр iз З--4 грузил вагою вiд 1О до 50 7О г,
Круглi й овальнi за формою краще не використо-
вувати на течii ix буде "катати" по дну.

Стопори l веруrlи, i ни\нlй в,4готов-
лясмо з щiльноi гуми, З допомогою голки про-
tиьаемо ii i виводиvо ,(/лtу, поllм повIо-
рюOмо процедуру. Пiдчепивши голкою петель-
ly, tЦО vТВОРИЛаСЯ, МО)i-а ЗМ'rЮВаlИ МlСЦЯ
розташування стопора на жилцi. Другий сто-
пор змiцнюемо тим же способом,

Вертлюжхи ви. op,lcloByCl\lo чdименшl,



Мормишки для cHacTi Ns 2 виlотовляються
з вольфрамового дроту (електрода) товщиною
З 8 мм, Гачок не бiльше N9 4-4,5 за вiтчизня-
ною нул.аерацiею, Бахано, щоб хало його бчло
помlтно винесе-о за MeKi vорм,лш-и, Духе
вахливо, щоб вона була правильно збалансо-
вана: задня частина не перевахувала передню,
оснащену гачком, При опусканнi спочатку гачок
повинен торкатися дна, а потiм вхе мормишка
(мал. З),

При виборr 8рлиt о вольФраvово,мормиJьи
на це варто звернути особливу увагу. Духе час-
то подiбнi морlч]ишки просто неправильно зроб-
ленi i впiймати на них н чого не мохна.

TexHiKa ловлi. Варто видiлити лва основних
правила в так lицi Jимовоl ловлi на le"i;: це пра-
вильна подача принади "пiд Hic" риби, що хи-
ру€, iпровокування ii на кльов,

За умови, що риба знайдена, тобто ви на-
певно знаете, що вона 0 пiд кригою, i хоча б
трохи активна, грамотне й свiдоме виконання
цих правил здатне викликати набагато бiль-
ший кльов, aHiX той, що буде у ваших сусiдjв
(якщо BiH взагалi буде), Розглянемо до-
кладнiше обидва,

Принадi завхци необхiдно надавати рухи,
близькi до природчи{ pyxiB потенцiино, о hорму,
Iреба зрозуvrrи и уявиrл собt, о, 

"," 
,ол" n"-

ремiщатися залехно вiд напряму i сили течii i, що
бiльш вахливо, порiвняти цей рух iз мохливостя-
I\,1и рибалки i його cнacTi,

адосвlду росiйських риtАлок / 15

Погодьтесь, вахко уявити, щоб. наприклад,
мотиль або опариш повз по дну або плив проти
течiI, Це HaBiTb кумедно черв'як, що долао пе-
решкоди, Природний рух личинка плавно опу-
скаеться за течiсю на дно або волочиться по ньо-
му, Отох ефективнiшою буде така подача при-
нади, яка краще iМiTye поводхення корп/ового
об'Oкта, Спровокувати рибу на кльов мохна,
створюючи паузи в pyci принади, але як конкрет-
но це зробити, залехить в]д використовуваних
сна( lей, по ry, , вон,1 tsltим не вiдрlJняються вiд
снасIей, застосовуваних, скажiмо, при лiтнiй
ловлi впроводку,

З цього погляду ми iрозглянемо методику
ловлi риби на течii снастю N9 1 (з грузилом i

пов,лком) снастью N9 2 (з мормишьою i

повiдком),
Снасть N9 1. Д]апазон глибин, на яких вона

добре працюе, духе широкий вiд 2-3 до 15
20 м, Снасть досить унiверсальна, нею мохна
J ови']и нd будь-я\tи за силою lечli доси ь
замiнити грузило ]змiнити довхину сторохка,
Слiд в]дмовитися вiд поширеного стереотипу,
наче ловля на течii е абсолютно статичною, не-
спортивною поставив вудку iсиди чекай, По-
перше, р,абу tреба Jнаити, По-друге, iснуюlь
добре в,д.lрацьовd-l L-]особи ловлl l lри
подiбною снастю, Перший один з найбiльш
ефективних способiв гра по8iдком, Оскiльки
повдоь заtрlпqенйи вище lр\Jила, lсну€ \1ож-
ЛИВ СТЬ N/]аНеВРування, гри ним за рахунок виги_
ну хилки що утворюоться на течii, Для цього
необхiдно, щоб грузило нерухомо лехало на
днi iйого не зносило течiею,

Пiдпiv"ю lй вул,у до момен-у вiдрйву груJи-
ла вiд днd, ми вибирdLvо луlу, вlдповiдно
пов,до\ ч цеи момепl рухасlься -lрот,1 le,|"
Опускаючи вудку до лунки, ми збiльшусмо дугу,
повiдок рухаеться за течiею (Ivrал,4). Це теорiя,
Сам процес виглядас так: пiсля того, як грузи-
ло досягло дна, вiдпускаемо ще 20-30 см хил-
ки для утворення дуги, Пiсля цього досить
швидt о пlднi\,1аемо вудьу ах до \loMeH у вlдр,4-
ву рчзиJ а вiд д-а i тар само *вилtо ii огус-
KatMo, Хилпа -lочи laC вlльно ити в л\,пl\у,
Швидкtсtь ру/у повд.а грdtтичпо la л, що i

швидкiсть течii.
Звичайно rодi, коли сторохок почина0 галь-

мувати хилку i повiдок перестае рухатися,
вiдбувасться кльов, що добре позначаеться на
сlорожьч, Зdтр,,1мt d в piB,]oMlpнo\,1v рус гриrа-
ди за течiею найбiльш зручний момент для
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того, щоб риба встигла ii схопити, Якщо клю-
вання не сталося, варто повторити процедуру.
Три-пять хвилин кльову HeN4ae треба змiню-
ва-и Mll це ловл , Jа вй-я' t оv lиl виT адь в, t o-
л,,1 в,/ y]eBHeHl, Jo п д вdм,4 с о,4бd iBoHd l,ль,и
чекас cBoci нагоди,

Дрrlии LпоLlб Llладнiшии. Йо о "tлад-
Hicтb полягас в тому, щоб п дiбрати таке за ва-
lою груз,4ло, яl е б.легtа J-осилосо lечiою,
Трохи припiднiмаючи грузило над дном. через
кiлька секунд знову його опускаемо, Грузило
пр,4 цьому вияви ,ь, я в^е в iншому Mir _i - йо_
го знесе течiя,

Повторюючи процедуру, щораз доведеться
змотувати з котушки по 20-З0 см хилки, Зре-
ш,ою LHd('lo виqви,ь(q -о.-d-нЙ вiдсlан вд
луrt,1, п(лс чоtо tреба вип\tи,,/ повlори L/

проводt} JHoBy Вlе_ед},еid dд\( rl) i,a
сту проводку спiнiнгол,4.тiльки в зворотному по-

рядку (" крокуюч а" п роводка ).
l\,4ожна ускладнити другий спосiб, скомбну-

вавши його з першим, Пiднiмаемо вудлище на
ЗG_50 см |а| . цоб lруJило вiдlрва, oLc в,д д-а,
через пару секунд знову швидко опускаемо до
лунки, Вiльний хiд повiдка в цьому випадку
збiльшуеться за рахунок зсуву грузила, що, у
свою чергу, збiльшу0 шанси на кльов, BiH, як iB
першому випадку, найчаст]ше бувае в момент
гальмvвання i зупинення повiдка,

lpelщ (пасб ,dигросllшии, dге чd,4-
менш ефективний установити вудку i без уся-
Koj гри чекати кльову,

Снасть N9 2. Оптимальною варто вважати
Td-y вагч морvишt,,1, -ои я-lи добре вlдLу.

васться дно; на натягнутiй хилцi -li мохна
впевнено уlр,4\4увати rd viсцl, але в тои ,ке

час, якщо послабити натяг, мормишку легко
зносить униз за течiсю,

Чи мохна застосовувати снасть N9 2, зале-
,й ь в,д с,lл,1 ,ечli l .пибини в пев.ому viсцi
ловлi, Якщо течiя занадто сильна iHeMa мо)uи-
BoCTi ефективно керувати мормишкою з
повiдкол,4 то варто переЙти на снасть N9 1.

l навпаки: на невеликих глибинах, до 5 7 м,
при слабкiй або переN,]iннiЙ теч]i може пригоди-
тися вудка, оснащена хилкою товщиною 0,15
0,16 мм, вольфрамовою мормишкою "дробин-
кою" товщиною 5-6 мм iвiдповiдним сторох-
ком, Повiдок на цй вудцi не потрiбен, Краще
мати 2 З вудки оснащенi мормишками для
ловлl Hd рiзнlи ,1а Lипо,о le"ii, В lр,4нJипi, дво\
вудок цiлком досить для того, щоб обловлюва-
ти найб льц цiкавi мiсця,

Бiльшiсть рибалок (а тиN,а бiльше новачкiв)

| а - прц пилоподiбнiй грi; б - прч швидкому змаху вrоруСхема гри снастю N9 1



допускають типову помилку
при ловлi на мормишку на
серйознiй течii i великiй
глибинi, застосовуючи
традицiйну гру на
пiдйом j, Вона приво-
дить до протиприрод-
ного руху принади,
Пов'язано це з тим,

70 см. Мормишка злiтати-
ме нагору по тiй хе

TpaeKTopij, що i при опу-
cKaHHi вниз, тобто не
буде виникати зазна-

', ченого вище ефекту,
при якому товща во-

, ди прорlзаеться хил-
'i кою, тiльки цей прий-

що при повiльномч - J
пiдйомi вудли.Jа,особ- {
:]1: : :i]:lчiбною ,У;;fi ;l:l;i;;]:;;:"," : J,
ycbolo лише зvеьшуегьсq .L '

("вибирасI"ся"), осtiль/и ý
)rилка прор,3ас lовщу води,
Морм,4шка при цьому моце лише -
злегка рухатися проти течii практично
по дну i кльову не буде, бо принада рухаеться
неприро4но, ЯN цо пlLля ,aKolo повlльного
пiдйому спробувати опустити снасть униз, то
з'ясуоться, що опускати lj нiкуди - мормишка
ле)кить на днi, тiльки начебто зменшилася гли-
бина (мал,5),

Рибалки, що не розумiють даного ме-
ханiзму гри, виIрачають безлiч часу дарма i, як
правило, не мають кльову, Винятком мохе бути
ловля судака iберша на гру мормишки з пiдйо-
мом. Але при цьому гра ма0 бути активнiшою i

вестися в 10-50 см вiд дна,
Як правильно ловити на снасть N9 2? Пiсля rо-

го як морм,4шtа досягла дна, пiднlмаемо ii на
30-40 см iзнову пов]льно опускаемо на дно (по-
гойдувати зовсiм не обов'язково), Саме в мо-
мент торкання мормишкою дна або в 1 2 см вiд
нбоlо вiдбувастьсq 80 90о JboBy,

Якщо риба все-таки не взяла, необхiдно не
бiльш HiX на 4--5 сек затримати мормишку
тодi, коли вона торкаоться дна, не даючи сто-
рохку ловнjстю розiгнутися. Допустимо, i в цей
момент кльову нема Iодi повторюемо все
знову; мормишка при цьому затримуеться бiля
дна вхе трохи довше, У такий спосiб снасть,
"крокуючи" по дну, обловлюе досить значну ак-
ваторiю.

Нарештi риба виявила себе кльовом (зазви-
чай, зграя cToiтb бiля якоi-небудь ями або корча),
i необхiдностi "прочiсування" дна немае,

Як хе зробити, щоб мормишка кохного ра-
зу опчсьалася в ,у саму гоqt у? Для цьоl о пlсля
кожноi проводки Iреба змахом руки, подiбно
м'якому пiдсiканню, пiднiмати вуд.лище на 5О-

ом дозволить здiй-
снити проводку, схоху

напопереднюйутому
ж самому мiсцi.

ловити мохна i по-
iншому, активно залучаючи

повiдок, П iднiмаемо мор-
мишку над дном, потiм по-
вiльно опускаемо, поки вона

знову не торкнеться дна, Якщо кльову нема,
продовхусмо швидко опускати вудку ще як
MiHiMyп,4 ва 20 см, Утвориться дуга, за рахунок
якоi рухаеться повiдок, Коли сторохок починао
гальмувати жилку iвiдповiдно рух повiдка, най-
частiше вiдбуваеться клювання,

На що tлое ча(liше на повiдоt чи мор-
мишку, сказати вахко, Частiше бувао так, що
спочатлу риба в|ддас перевагу мор\4ишчi,
потiп,а повiдку, Нерiдко, особливо якщо втра-
пиш в центр зграi, клю€ на усе вiдразу iбез
розбору,

е, щоправда, одна складнiсlь, щ0 сто-
сусlься l льовч, Пiдляш,lt i вели.d -устера iнодl
беруть украй оберехно i непомiтно, lдентифiку-
ва|и l. вVзна-и,и vоме-l для пlдсiьаl-ня
особливе мистецтво рибалки,

Наживка, Майже завхди це мотиль, На мор-
мишку нахивляемо 5 6, а на гачок - З-4 ли-
чинки, lнодi використовуемо опариша; клюе на
нього, заlалом, не гiрше, н,х ча моlиля, але i

не краще, Хоча опариш бiльц "довгограюча"
наживка iвиручао в сильний мороз, коли мо-
гипь зас-иlае прqмо в рукау i посIlйно -]iдсад-

хувати його на гачок духе вахко, Пiдкреслимо,
що на опариша, нахивленого на мормишку, ри-
ба бере вкрай рiдко, тому рекомендуемо вико-
ристовувати його як наживку тiльки на гачку,

Клюван" моле бу1,4 б,л"ше, яt що на повiдо,
перед гачком або прямо на гачок одяпи ]-2
бусинки бiсеру; колiр великого значення не
мае,

П,Фiлiн, Г.Фiлiн
Рьlболов Eite N91 1999 р,
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н i:::::::;|,:yi,::ffi;
зав'язуються знаЙомства Mix
рiзними за уподобаннями i ха-
рактерами людьми, Об'еднуе
ycix любов до цього виду
вiдпочинку, Але не Bci добре
вихованi i мають ангельську
вдачу, Виходять на берег

йli,
iullЦ,,ь ll

I
)Jjllj

l!
р

досвiдченi i початкiвцi, цiкавi до природи i
байдужi, добре ерудованi iHe ryr<е, хвальки i
скромн! люди,

Найголовнiше на риболовлi дотримува-
тись так званих неписаних правил, що в ком-
плексi складають таке поняття, як етика риб-
Ho| ловлi, Не так важливо, cKaxiMo. навчити
людину правильно прив'язувати гачок, заки-
дати спiнiнг, чи вибирати мiсце на березi во-
дойми, як навчити культурi поведiнки, береж-
ливому ставленню до природи. Ось чому ре-
дакцiя .CBiT рибалки, плану€ зробити рубри-
ку .Етика риболовлi,

зимку скупчеу1t '
ня рибалок мо-

хе призвести HaBiTb до бiди, Поба-
чили, яk I] ось B,t, яг добру р.лбzну з ополонки. r че-
рез деякий час там вже починають бити кригу йо-
го сусiди, ГlрихOдять HaBiTb з далеких мiсць, На
lовциrIу льоду Hl{lo не звертас уваlи cKopiUe
закинуrи вудочку| Оточать бiдолаху, а лiд-трiсЫ
- i \4аете холодну ванну, Трапляеtься, цо деякi
рибалkл hавlть lиl-утD череJ HeI iд,lу поведiнку
cBoix, так би мовити, однодуп,4цiв, На халь, зазд-
рощi iхадоба можуIь iдо такого призвести.

справr(чi; рибалка-лоби lель, який пOвахас
себе i колег, так нiколи не вчинить - BiH обере
собi MicLe MeToiB за 2G-З0 вlд -овариша i чекати-
ме спокiйно кльову, покладаючись на себе, свiй
досвiд i cHacтi.

В.Давидко

7Цзи.со-пtцqо€ичон
Здаеться, yciM рибалкам вiдомi стародавнi

гирi-пудовички, якими користувалися, звахую-
чи на вагах-коромислах. Виявляеться, така ги-
ря, зменшена до 20-50 г, духе добре пiдхо_
ди]ь мя lрузила на дон цi-за ь идачцi,

ЧиN, вiдрiзнясться це грузило вiд yciХ iнших?
Гиря-пудовичок ма€ два центри ваги. Другий
центр ваги (ЦВ-]) виниlае в l ирi в момент ii lo-
ризонтального розташування за рахунок духки.
дле вiдстань Mix Цв iцВ-1 духе мала, jпри дii
незвачно'l сили на духку гиря лрагне зайняти
вертикальне полохення, При натягу хилки гру-
зило починае обертатися, що дозволяо йому

переборювати не тiльки рослини, а й XopcTKi
перепони, У грузила будь-якоi iншоi форми цiоi
якостi нема, i як наслiдок - частi зачели, обрив
хилки.

Виl о гови ги грузило мохна з будь-якоi Bal и.
вiмивають його зj свинцю в гiпсi або глинi_ l\4o-
дель мохна зроби lи i З тВердого 

Ъ"Т.?,l};""
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Серед рибалок-любителiв найбiльlцою
популярнiстю корисryеться поплавець,
показаний на мал.1 . BiH зiбраний на ан-
TeHi 

', 
виготовлений з бамбуковоi

тростини круглоi форми, дiаметром
2n3 мм. На нiй послiдоано надiтi iндика-

тор 2 i плаваючий елемент 3, виготовлений з пiно-
пласту, грузило 4 iз шматочка розплесканого свинцю
намотаного навколо антени 

' 
i затисн}пого плоско-

ryбцями. У плаваючий елемент З вмонтоване кiльце
5 для х<илки 6, яка крiпиться до антени 7 кембриком
7. lЦоб пофарбувати поплавець яскравими Hiтpoeмa-
лями, його спочатку необхiдно покрити lларом клею
БФ-2 або БФ-6 i висуlлити, щоб нiтроемаль не
роз''l'ла пiflопластовi деталi. Поплавець можна Фар-
бувати в будь-якi кольори, але антену тiльки бiлою
або свiтлими Фарбами, на яку наносять TeMHi або
чорнi смужки.

Перщ нiж фарбувати поплавець, його потрiбно
збалансувати, оскiльки фарба Фiксу€ Bci деталi на
cBoix мiсцях. Мета балансування - забёзпечити на.
тяг жилки Mix( грузилом вудки, u_lo лежить на днi, i по-
плавцем при правильно вiдрегульованiй rлибинi.

Грузило 4 кожен раз крiплять на кiнцi антени 
', 

а
iндикатор 2 на прот},!лежному ii кiнцi. По aHTeHi пере-
сувають тiльки плаваючий елемент З. Якч-lо BiH роз-
таlцований далеко вiд rрузuла 4, то поплавець (на-
приклад, при випробуваннi у вiдрi) набуде стiйкого
вертикального пол9кення. Чим блих(че пiдсувати
плаваючий елемент 3 до rрузпла 4, тпм нестiйкiшим
буде поплавець. його можна збалансувати так, ч.lо
BiH заличJатиметься в тому положеннi, в якому по-
кладуrь його на воду. При цьому певну роль вiдiгра-
ють iвага, i розмiри iндикатора 2, поэаяк BiH може
прилипнути до води. Тому iндикатор 2 одночасно ви-
конуе роль балансира.

Якщо ловити на течii, натяг жилки Miж поплавцем
i грузилом, що лежить на днi, эабезпечить течiя, Тому
поплавець повинен бути збалансований так, щоб ко-
жен раз приймати стiйке вертикальне положення.

На стоячiй водi велике значення ма€ правильно
вИреryльована глибина. lЩоб помiтити це, необхiдно,
ч4об поплавок нестiйко тримався на водi. Вертикальне
положення поплавець прийме тодi, коли буде забезпе.
чений натяг жилки. Якщо застосовувати поплавець
вэагалi без грузила 4, то при регулюваннi rлибинп бу-
де вiдiгравати роль кожен мiлiметр. Добре збалансо-
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Мал.1 Мал-2

ваний поплавець для стоячоi води при пра-
вильно вiдреryльованiй глибинi веде себе так:
при закиданнi вудки BiH, як правило, на воду
падае боком, а тодi через секунду-двi по-
вiльно стае вертикально.

На випадок хвиль необхiдно, щоб плаваlо-
чий елемент З мав обтiчну форму, а грузило,
що ле)мть на днi, таку ваry, щоб поплавець не
смикав його вгору. flовжина антени 

' 
Mix( пла-

ваючим елементом З й iндикатором 2 мае бу-
ти по можливостi довщою, особливо для да-
лекого закидання. Але надто довга призво-
дить до заплуryвання поплавця в жилцi.

Отже, для рiзних умов риболовлi не-
обхiдно мати кiлька по-рiзному збалансова-
них поплавцiв. l якUlо рибалка не знае напе-
ред умов риболовлi, йому доводиться не-
рiдко перечiплювати поплавець безпосеред-
ньо пiд час риболовлi, знiмаючи при цьому
гачок iгрузило. На мою думку, осноЕний не-
долiк описаноi конструкцii - HeyнiBep-
сальнiсть.

Але якцlо виготовити поплавець, плаваю-
чий елемент якого й iндикатор-балансир
можна було б пересувати по aHTeHi в будь-
яке положення, то балансування можна ро-
бити iпiд час риболовлi. Для цього пот-
рiбний легкий iпрух(ний матерiал. пiнопласт
iKopoк прркностi не мають. Через певний
час вони зминаються i якщо антена
незмiнного дiаметра по всiй довжинi, то вони
будрь або ковзати по нiй занадто легко, або

cР{Acтi / а1

взагалi не будуть рухатись. Таким ма-
терiалом може буrи поролон, з якоtо ви-
готовляють rrнепотопаючi в'€тнамкиu або
пtлльопанцiо. BiH леrкий, пружний, як гу-
ма, iMae яскравi кольори. Однiеi пари

старих nB'eTHaMoK, досить на lUтук шiсть по-
плавцiв.

Конструкцiя такого поплавця показана
на мал.2. На антену 

' 
послiдоано надiвають

iндикатор-балансир 2, плаваlочий елемент
3, грузило 4 i кембрик 5, Жилку б пропуска-
ють пiд кембриком 5 i плаваючим елемен-
том З. Плаваючий елемент 3 та iндикатор-
балансир 2 виготовляють з uпоролонуu доб-
ре загостреним ножем i шлiфують наждач-
ним папером. Отвори пропiкають розпече-
ним lцилом, Антену 7 фарбують разом з
грузилом 4 так само, як iB першiй конст.
рукцii, але без елемента 3 та iндикатора-
балансира 2. L|я конструкцiя дае змогу при
складаннi вудки залишити на жилцi б пла-
Еаючий елемент 3 iкембрик 5, а антену 7 з
постiйно закрiпленим грузилом 4 вiдчепи-
ти.3 собою на риболовлi на рiзнi випадки
можна мати кiлька антен рiзноi довlt<ини, якi
можна змiнювати на поплавцi, не знiмаючи
при цьому з вудки гачха i грузила. Тому цей
поплавець (див.мал.2) можна вважати
унiверсальним.

поплавок з (поролонуD може мати
найрiзноманiтнiшi конструкцii. З цього ма-
терiалу можна аиготовляти i поплавцi для
спортивних вудок, (кружки), iндикатори мя
донокl ручки для спiнiнгiв iзимових вудочок
та iHure риболовне обладнання.

Г,Башук

з
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13. прАвилА зАкидlв

мушки
], Вудлище при виконаннi

закидiв керyоться однiою рукою,
Дозволяеться прикладати вуд-
лище до передплiччя пiд час
вiдведення Його назад.
Не дозволяеться застосування
будь-яких допомiхних засобiв
для прикрiплювання вудлища до
передплiччя,

2, Недiйсними авахаються
закиди:

а) якщо снасть не вjд-
повiдае Правилам;

б) якщо шнур стягусться з
котушки до отримання дозволу
на закид;

в)якщо спосiб виконання за-
кидiв не вiдповiдае Правилам;

г) якщо шнур мас яке-не-
будь маркування (NaipHi помiтки)
або пiд час стягування шнура
спортсмен вимiрюе його по вуд-
ли щу;

д) якщо мушка призем-
ляегься за мехею сектора (при
закидах на дальнiсть);

е) якщо при закiнченнi закиду
пiдхилка або мушка виявляться
зiрваними (закид зараховуеться,
якщо довхина пiдхилки менша
нD( 1,8 п,1 через !творення на ньо-
му петлi);

е) якщо зношений кiнець
шнура замiнений бiльше, Hiж на

довхину вудлища, Кiнець шнура
при цьому повинен замiнюватися
тiльки таким же [4атерiалоI\4 i та-
кого х кольору;

)() якщо мушка доторкнеть-
ся води в чашiдо закiнчення за-
киду

Кожний недiйсний закид
ввахаеться таким, що 8iдбувся,
але бали за такiзакиди не нара-
ховуються,

При використаннi cHacтi, що
не siдловiдас Правилам, Bci до-
сягнутi в окремiй вправi резуль_
тати анулюються в тому разi, як-

що ця невiдловiднiсть дас пере-
вагу спортсп,lену, Якщо х TaKoi
переваги HeMael то результат

зберiгаеться, Наприклад, у разi
використання спортсменоN4
мушки дjаметром 22 NаN,1, за-
MjcTb дозволеного 20 мм, таке
порушення Правил не на ко-

ристь спортсменy,

3. пощкомення GHacтi.
а) Пошкодхення cHacTi вста-

новлюеться старшим суддею на
вправi за заявкою учасника, У
цьому разi зупиняеться секун-
домiр i спортсмену надаються
10 хв на усунення пошкодхення,
В ycyHeHHi пошкомення спорт-
смену може бути надана допо-
мога однiею особою з дозволу
старшого суддi. При обривiхил-
ки або закручуваннi ii навколо
котушки час на усунення пошко-
дження не надаеться.

б) При BTpaTi Nаушки або
пiдхилки спортсмен мохе за-
lviнити iX новими за рахунок ча-
су, вiдведеного на виконання
вправи, Здобутi до цього ре-
зультати йдуть у залiк.

Пiсля втрати другоi мушки у
закидах по мiшенях скlш i пiсля
втрати TpeTboi мушки у комбiно-
ваних закидах спортсмен усу-
ва€ться вiд подальшого виконан:
ня вправи, а бали, одерханi до
вт рати муш ки, з араховуються.

в) якщо суддя встановив,
що оперення муцки вiддiлилось
вiд гачка або мушка пiд час ви-
конання закидiв зазнала будь-
яких iнших змiн, BiH зупиняе се-
кундомiр i да0 мохливiсть
спортсмену неrайно прикрiпити
нову мушку. Така заN4iна не за-
раховуоться д0 8ищезгаданих
втрат двох або трьох мушок, Се-
кундомiр вмикаеться як Iiльки
нова мушка буде прикрiплена.

Витягуsати шнур дозволя-
еться пiсля закрiплення мушки,

г) При пошкодхеннi вудлища,
коryшки або шнура, вiдпаданнi
кiльця або тюльпана з вудлища,
спортсмен мае право зап,liни
cHacТi на TaKi, якi вiдповiдають ви-
могаN1 Правил,

Спортсмен несе особисту
вiдповiдальнiсть за застосованi
ним cЧac|i,

14. визнАчЕння зАкидlв
З КАСТИНГУ

1. При Bcix рiзновидах закидiв
мушки на влучнiсть зарахо-
вуеться перше торкання мушки
до паiшенi або майданчика,

2, При закидах мушки на
дальнiсть вiдстань до Hei вiд_
мiчаеться там, де лехить мушка,
а не там, де вона торкнулась май-
данчика,

3, Визначення дальностi за-
кидiв проводиться пiсля закiнчен-
ня спортсменом вправи.

Продовження. Почато}
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4, При влученнi у кiльцеву
лiнiю, що розмеховуо сектори
MimeHi, залiковусться бiльший
результат,

5, Закиди, якi не вдалися у
зв'язку з перешкодами, дозво-
ля€ться повторити. Рiшення про
це приймае старший суддя на
вправi пiсля пояснення суддi-
стартера,

6, час на виконання KoxHoi
вправи вiдлiкову€ться з момен-
ту дозволу суддi-стартера пiсля
повiдOмлення спортсмена про
готOвнiсть до виконання вправи,

Останнiй закид повинен бу-
ти виконаний до закiнчення ча-
су, в]дведеного на цю вправч,

7. Перед виконанням "мок-
рих, закидiв вправи .Мушка
скlш" вiдлiк часу починаеться
пiсля закiнчення вимiрювально-
го (прицiльного) закиду, Тор-
кання мушкою lиiшенi визна-
чаOться як виконаний вимiрю-
вальний закид, Ви]ягувати з
котушки шнур, для виконання
наступних закидiв, дозво-
ляеться тiльки пiсля виlиiрю-
вального закиду,

8. При sиконаннi вправ
-Мушка сКlш" i "Комбiнацiя з
мушкою, шнур повинен бути
пiдмотаним на довхину вудли-
ща. Невиконання спортсменом
Правил зN,lаtань веде до його
дисквалiфiкацii.

15. пЕрЕвlркА снАстЕй
]. Перевiрка снастей (у ра-

зi необхiдностi) здiйснюсться
суддями тiльки пiсля закiнчення
викOнання спOртсменом впра-
ви, а такох безпосередньо
пiсля досягнення високого ре-
зультату,

2. Виконуючи контроль,
суддi перевiряють вiдповiд-
Hicтb cHacтi i окремих'ii частин
чинним Правилам,

З, Для шнурi8, лiсок iгру-
зикiв введенi TaKi допуски:

а) для закидiв мушки на
дальнiсть вага шнура мохе пе-

ревищувати нормований не
бiльше Hix на 0,2 г;

б) алюlviнiсвий i пластмасо-
вий грузики вагою 7,5 г мохуть
перевищувати нормований не
бiльше нiж на 0,2 г.

16. прАвилд зАкидlв
грузикА

l. бсl закиди гр\/Jиhа /,5 г

на влучнjсть i дальнiсть повиннi
виконуватися однiею рукою
(правою або лiвою),

2, Роз'яснення технiки за-
кидiв грузика 7,5 г на влуч-
HicTb:

спорт / ез
а) маятниковий закид за-

раховуеться виконаним пра-
вильно, якщо грузик У миrь за-
киду знаходився пiд вудлищем;

б) боковий закид справа
виконаний правильно, якщо при
закидi sудлище знаходилось
праворуч вiд oci закиду (лiнii,
яка проходить крiзь центр
п,аiшенi та Bicb тулуба спортсме-
на), При цьому не дозволя-
сться тюльпан вудлища пiдiй-
мати вище горизонтальноl
лiнii, яка проходить крiзь най-
нихчу точку рукоятки вудлища
при закидi, Мiсце вудлища i

грузика, який розrойду€ться,
по вiдношенню до cтapToBoi
планки довiльне;

в) боковий закид злiва ви-
конаний правильно, якщо при
эакидi вудлище знаходилось
лiворуч вiд oci закиду, lншi ви-
моги - як iдля бокового закиду
справа;

г) закид з-за голоsи зара-
ховуOться виконаним правиль-
Hol якщо у мить закиду тюльпан
вудлища пройшов над Iоловою
спортсмена MiX горизонталь-
ним та 8ертикальним напря-
мами,

При Bcix слособах закидiв
положення тулуба та нiг спортс-
N4ена за стартOвою планкою
довiльне, Полохення спiнiнга
пiд час польоту грузика д0-
вiльне,

З,Технiка закидiв rрузика
7,5 г на дальнiсть.

Закиди на дальнiсть мохуть
виконуватися будь-яким спосо-
бом за винятком:

а) (катапультнимD це за-
кид, при якоlчlу спортсмен рукою
вiдтягу€ грузик i "вистрiлюс" його
за рахунок розгинання вудлища;

б) uпращевимu це закид,
при якому спортсмен для
збiльшення сили iHepцii грузика
обертае його навкOло oci свого
тулуба або вудлища бiльше
двох разiв.

t



azl / спорт
4.Недiйсними ввахаються закиди:
а) якщо снасть не вiдповiда€ Правилапа;
б) якщо спосiб закиду не вiдповiдаo Прави-

лам;
в) якщо грузик торкнувся землi перед старто-

вою планl\ою до зак,4ду або будь-де, оkрlм
мiшенi, при невдалому закидi (зривання грузика);

r) якцо спорrсN4ен, виконуючи закид, забув
вiдкрити )t(илкоукладач (при цьоlt4у грузик не

обов'язково повинен торкнути-

ся землl перед стар_
товою планкою);

д) якщо пiд час за-
киду закрився хил-

коукладач;
е) якщо спортсмен у п,4омент

перебування грузика у польо]i
однi€ю або двома ногами пе-

рестулив через стартову планку,
однiею або двома руками торкнувся

землi перед стартовою лланкою iякщ0
спортсмен не cTo'iтb безпосередньо позаду
cтapтoBoi планки хоч однiбю нOгою;

с) я(що грузи| вiдривасться lри закидl:
х) якщо rрузик не влучае у мiшень або вихо-

дить за межi сектора;
з) якщо спортсмен почав пiдмотувати хилку

або пересryпив через стартову планку до того,
як закид зафiксований,

5. Пощкодження cHacтi.
Факт пошкодхення cHacтi визначаOться

старшим суддею на вправj по заявi спор]смена,
При пошкодхеннi cHacTi спортсмен мас право
надати допомоry тiльки одна особа (як правило,
тренер, представник або член команди), При
пOшкодхеннi cHacTi спортсмен ма0 право
за[riнити ii iншою, що вiдповiдао Правилам (по_

рядок заN4iни Cнac]i - як для вправ з мушкою),
Утворення "перуки", обрив або намотування

жилки пi4 коlу.JJвою поtLкодхенi]ям cHacтi не
ввахаеться i ]0 хв на усунення цих пошкодхень
спортсмену не надаються,

17. встдновлЕння рЕкордlв
l, Яьщо ra змаlаннqх герев/щеlий вiд-

повiдний реьорд, c,lacTb повиl-на буIи l-егайrо
пiддана контролю на ii в]дповiднiсть цим Прави-
лам.

2, В закидах на дальнiсть рекорд мохе бу-
ти визначено встановленим. я\що шв,]дl.iсlь
Bllpy в момент за(иду була виlйlряна i не пе-
ревищувала З I\a/c,

З, Рекорднi результати i вищi досягнення,
показанi в додатковий час (при перезакидах для
визначення перемо,tця) i при визdачеhнi резул"-
la гiв змаl ань у п'я lиборс,вi, триборствl та двос-
борствi такох рееструються,

4, При проведеннi офiцiйних змагань, на
яких дозволясться ре€струвати рекOрди, по-
B,ahHi бути чi,ltо визначенl встановленi до цоого
0еkоOди. а 8 сеьтор дал"носIi iснуючий рекорд
повинен буIи позначений прапорцем,

18. визнАчЕння пЕрЕможцlв
З КАСТИНГУ

], У l.ома,lдних зп,4а-анлях для чоловi\iв i

xiHoK зараховуються результати з п'ятиборсIва,
триборства та'[воеборства, Резчльтат команди
визначасться пiдсумовувавням балiв, отрима-
них кохним спортсменом команди у вlдповiдних
рiзновидах зlиагань,

2,Переможцем у кOмандних змаганнях вва-
ха€тося коl!4анда, Jo набрала чаЙбiл"l,,Jч суму
балiв,

З, Переможець в особистих змаганнях
спортсмен, який здобув у баrатоборствi або в
однiй вправi найбiльшу суму балiв,

4, При оiвнlй счмl балiв в особйсlому i<o-
мандному залiку спортсмени i команди в багато-
борствi дiлять вiдловiднi мiсця,

5, При рiвнiй сумiбалiв у претендентiв l-a при-
зовi мiсця в окреNаих вправах з метою визначення
переI\4охця призначаються перезакиди. Чер-
говiсть cтapТiB при перезакидах визначаеться хе-
ребкуванням, У разi piBHocTi бал в пiд час переза-
1ИД.В ПеРеВа-У ОДеРХУС СПОРТСМеН, ЯКИИ ВИТРа-

тив менше часу на повтOрне виконання вправи,
Пр,4 визhаченнi мiсця у баldтоборствi йому

зарахOвуеться початковий результат (до пере-
закид]в).

Далi буде
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Двиryни (2,5-300 к.с.) для ч(rвнiв
"Меrсчry" 1США), "Sеlча" (11алiя), "Каппi"

"Honda" (Япоtlя). "SчzUki" (Японiя)
2,4-TaxTHl, елоктродвиrухи цiнl. вiд 190 у,6
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мlшRя Сум(и cr.jcrl рибальсьзi I'Shimano".
zehсо". "Balzcl' Вуrоп" "О.А,М " "Rapala",
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аБ / морськА риБоловля
Море, надаючи рибалцi

можливiсть спiймати рибу,
забезпечуе його i нажпвкамu

aL.
Драби, Дрiбн,крабиl'и тоимаються бiля са-

мого 0ерега пlд камlнням lсеред вOдорос-
тей, Там iX ]ловлять, зберiгаючи в коробках з
вологими sодоросIям,а, Це вдмiчна нd{ивьа
для бiльшостi морських риб ставриди, лавра-
\а, ьачбали, скумбр t та багатьох ,нших.

Дрiбних крабик]в наживлюю]ь на гачок
повн с-ю, попередноо звiльнивц/ в|д liти|-ово-
го покриву,

Нереiда багатощетинковий черв'як, Хи-
ве в донному N.аулi паорiв на глибинi до ] м, На-
хивлюють його ц]лим або частинками, Треба
остерiгатись щетинок, що мохуть спричинити
опiки, cxoxi на опiки кропиви, Зберiгають у ко-

робцi з вологим пiском, Це гарна нахивка для
BCiX мирних риб.

Офелiя п,4орський черв'як, що живе у во-
логоNIу пiску бiля води, Довхина до 5 см, Доб-
ра нахивка для ловлення зеленушок, султанOк,

, кефалi, бичкiв та ]ншоi некрупно'i риби,
Водянi блохи - бокоплави живуть у воло-

гих загниааючих водоростях, викинутих при-
бо€м на береl, ,Щобра нахивьа для Mopco|,ol

рчбl бичк в зеленушоь, суп,ан,в,ощо
Креветки - невел,lкi тварини iз за|ону рd-

коподiбних. На Далеrому Сrод вrдомi пrд на-
звою чилим. Добувають'ix, згрiбаючи з днищ
суден, "]аль. оброслого водороLтяп,lи haMiHH9
тощо. Вiдм нна нахивка мя лову багатьох риб

- кефалей, камбал, cKaTiB, скумбрii, горбиля,
сигiв тощо,

Морський тарган - водяна п,аокриця. lcHyc
кiлька видiв: л]гiя - на берегах Японського мо-

*uфшбюц.
ря, iдотея ентомон - у Балтiйському i Бiлому мо-
оях. Звичаиче ix vrс 1еперебуванзо водоросliв
тихих N.аiсцях на невеликiй глибин. Наживка для
мирних риб,Мiдii двостулков] раковини з молюсками,
що знаходяться всерединi, Мають довхину до 20
см, За допомогою та. зваl,оi ]оlи м дll гри<р плю-
ються до пiдводних предметiв, а ]акох повзають
,lо 

дl-у, l\.4'ясо мlдiи с гарнOю Hax,4Bt ою дл. ловlнlс
laкlx Р,/б, яr камбала, скат, нава а, ,р Lьа, мор( ь_

ка краснопiрка тощо.
Для зручност] приготування наживки раковини

рекоN4ендусться нагрiвати, доки стулки не розкри-
ються, d м'ясо ле ьабуде жовто-о вiлt н.у,

oKpiM перелiчених нахивок у морському
* вудiннi використовчють:

шматочки старого м'яса: тюленячого жиру для
лOву трiски, скаIlв, dкул та il-шиr лоупl,/х л,/l,dt lB:

рибу iцмаlочк!, рибл для вудiння lрiски, нава-
lи, гll шl, vорсьлого оtуня, Kalpa,]iв;

iKpy рiзних риб, зокрема пiнагора, - для лову
оселедцiв, сайди, Lа7(и, бiломорськоi ряпушtи:

кульки з хлiба для вуд]ння кефалi,
Штучнi принади. Широко використовуються

блешнi як спiнiнговi, так iдля пiдвiсного блешню-
вання, За OclaHHl роки вtдвtсне блелновdнья ста-
ло дуже поширеним, Любителi зимовоi риболовлi
усп]шно ловлять на крупнi саморобн] мормишки,
Спiнiнliсти длq ловilья ставр,4ди l лавраtа засто-
совуюlь таl звану -claBKv (l] Jмаис рували ви-
lа/iдливl чорноморсокi р,абаллл),

Саргана, звичайно, вудять з берега на (китич-
ку,, яку виготовляють так. Беруть шматочок пробки
розмiром з гороцину i крiплять до нього повiдець. З
рiзнобарвних шовкових ниток (червоних, ховтих,
сиl-iх, зелеFих) нарiзають 2G-З0 шмаIочl в довVи-
ною 15-20 см iHa к]нцях'iх зав'язують вVзлики,
Склавши кожну ниточку вдвое, на па сцi згину роб-
ляIь пеlельrу. Bcl Uовьовин\и Fад вають на
повiдець, piBHoMipH0 розправляо,о ], Fdвього
пробки iнихче перетягують ниткою.

Пiдгоryвав В.Давидко

lr, Bl-й ll tIl



& rrа2rr-, Вrr-.;
Влiтку я ставив херлицi iловив щук уночi, а от

при пiдлiдному ловi не доводилося. Вирiшив спро-
бувати. Захопив пригOтовлених заздалегiдь
живцiв, доннi вудки, лiхтарик iвiдправився на во-
дойму, Пiдготував лунки, включив лiхтарик, поста-
вив вуд(и, Чеьа-и дов о ре довелося, на однlй lз
лунок живця взяла кiлограмова щука, Поки упра-
вився з першою, поруч ldчок iз живцем вJяла iнша,
Так за нiч добув чOтирьох щучок, lпомiтив, що Bcix
упiйI\4ав пiсля ]0 год вечора,

TexHiKa лоsлiта ж, що i вдень, тiльки вудки тре-
ба сгавиlи не Td( далеь0 одру вiд одроi, цоб vc'
0уло видно, ]а вдягатися слiд теплiше,

С, Седельнuков

,Яю луrучl2t"-r*

3а ocTaHHi роки рибалки дедалi бiльше нада-
ють перевагу тонким жилкам, оскiльки ловля з ни-
lйи значно успiшнiша iспортивнiша, Однак при ycix
cвoix перевагах гонкi жилки духе легко плутаються
й утворюю,ь вузли, на яkих мiцнiсть хилки пом,ll,о
знижуоIься, У деяких недосвiдчених рибалок хил-
ка пос iйно заульос.yсться за най\iеншi крихинkи,

Часто рибалки caМi ускладнюють становище,
Сtоячи спигою до Bi,pv, рибал\d прорубчс лунку i

0и'l ии лlд ви(идаF погеOед себе за BiтpoM, Дрiбни-
ця? Ах нiяк, 3а примерзлi крихинки зачiплюеться i

рветься тонка хилка або втрачаеться дорогий час
на ii оозплугування, тиv часоN4 зграi oKyl,iB знахо-
дяться пiд лункою, ловити iX треба швидко, без
зволiкання, щоб вони не пlшли,

Топ,4у запа[,4'я]айте. щоб поверхня снiгу або
kриги перед рибагьою була рrвною, чистою iнеза-
топlаною, лiд слiд викидати гооlи Bilpy для гого,
щоб BiH i пiд час ловлi був за спиною рибалки.

В. Васильев

Oar"rn-. - oltoaoэtlc.*{
Йшов я по кризi iHe помiтив, як оllинився в опо-

лонцi, схованiй пiд горбком снiгу, Добре, що опо_
ло,lhа була невелиьа, яьось вибрався з Hei, а Mol-
ло б закiнчитися гiршим,

Наtадати про цей виладоl' оибальам я вирiшив
тепер, коли невдовзi пiд проN4еняп,4и весняного сон-

ця лiд на водоймах ставатиме з кохни[l днем слаб-
шим, Особливо небезпечна безryрботнiсть пiсля
нiчних заморозьlа, Обсlановка на водоймах у ран-
boBi години начебIо налiйна, крижана KipKa тримае
люд,4ну. Але вона х пOиховуе вlд Hei i бiду: .liд кlрьою
п4оже виявитися вимо'iна, у яку мохна втрапиIи.

Рибалцi треба знати ознаки небезпеки на льо-
ду, Будь-яка рослиннiсть на рiцi або озерi мао
повiIрянi виходи на своlх стеблах. Лiд тут завхди
слабши й,

HaBiTb на чистому мiсцi трапляються ополонки,
yci, зда€ться, помiчали улiтку вири на рiчках. Цi водо-
вороти дiють i тодi, коли piкa скована кригою,
Поп,liтити 

-lX мохна, якщо уважно придивитися: на та-
ких небезпечних п,аiсцях мож}.Iь буrи горбики снiгу,
iнодi вOни мають ховтуватий колiр.

0 протоки уздовх piK, що не замерзають або
слабо замеозаюlь, На слабозамеозлих Jsичайно yl-
ворюються кучуryри cHiry. Над ними в заморозки, як
правило, пiднiмаеться випар,

Весна принесе пожвавлення у водойп,аи, Риба
почне пiднiп/атися з глибин, пiде на жирування до
п,лiсць, де пiд лjд збiгають струl\4ки, утворюючи
протоки. Пiдходити до цих проток треба оберех-
но.3вичайно, будь-який льодобур тепер не по
сезOF,у, У рибал(и в руках повиннi бути пiшня, ло-
п,lик. Не мохна робити Hi кроку вперед, не пе-
ревiривши надiйнiсть криrи,

Багато мiсць на водоймi можуть бути небезпеч-
ними. Щоб не трапилося лиха, будь, рибалка,
УВаХНИЙ iОбеРеЖНИ'' 

a. лук,янов

'<-рrr.*ё 
?уМа4э

Морква, буряк, цибуля в овочевих
магазинах продаються зараз у ciтKax-
мiшочках iз полiмерних матерiалiв. Не ви-
кидайте ix - знадобляться влiтку. У ciтKax
зручно опускати принаду на дно водойми.

Якщо рибалцi эi слабким зором
вахко просмикувати хилку у вушко гачка,
йому допомохе квадратик бiлого паперу,
Папiр треба проколоти гачком зверху
вниз до вушка. На паперi вушко буде
видно краще.
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эо/вiрlлАмиiпроэою ] 99В-1999 роках у Корсунь-
Шевченкiвському вийшли двi

цiкавi книжки, Автор цих збiрочок -Гриr орiй Адамович Педченrо, eKoHoMicT,
людина серйозна, вiдпов дальна,
l раптом - вiршi. оповiдк'а. .картiвливi
висловиl кумеднi малюнки.,. Н iчого
дивного. Якщо людина захоплена якоюсь
пристрастю. lo вiддасlься iй цiлtом,
А Григорiй Адамоsич заядлий рибалка,
природолюб, Iонки й лiриl,, зачарований
красою матiнки-природи.

Все це не N4огло не вилитися у слово-
малюнок. Пропонованi увазi читачiв
книхечки ри болова-аматора мiстя.l ь
не ] iльt и вiршi lа хар liвливi оповiдання,
щедро iлюстрованi авторськими
малюнками на риболовну тему,
рибальський гумор. а й сериознi роздуми
про екологiю, воднi ресурси, даеться
критична i смiлива характеристика
природи та ii використання рiдноi йому
Корсун ь-Ше вчен KiB щи ни.

Написанi хивою мовою з неповторним
рибальським жаргоноl\4 книхки легко
читаються i сприймаються,

А найголовнiше

ч#s"Чrt'::",tl""*
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l. Лimерdmцрнчч (нdйВращi оповigdння про рuбоАов^ю.

6.

полювdння, рчбdльсьhча mцрчзм, BogouMu ).

Найефеhmчвнiша с насmь (з hресrcннямч).

нdйбiльшчЙ mрофей (go фоmознiмhd обов'язhово gоgdmч iнформdцiю - ge,
hодч i нd яhц снасmь бцда здовАенd рчбd).

Найhрdшd рчбоповнd базd, рчбо^овнча mцр,

ПроблемнчЙ (еhодогiя, nigBogHe поАювdння, брdВоньЕрсmво, веgення рчбного
госпоgdрсmвd, зоhрема прчсdg чбноrо ).

фоmоhонВцрсч, рчбодовдя, рчбальсьВi маршрцmч, пigвоgнчй cBim. BogHi
рослu нu.

t]айкращi lйатерiалИ одерхать винагороду рiчну передплату на журнал ''CB|T
рибалки", а Ii, хто використОвував cHacTi вlд BlVC-BoTep kyiH YKpaiHa, ще и призи вiд ц е]

фiрми (хилки. гачки, поплавц], блешнi, кепки, футболки, зимовi хилети1,

Адреса для листування: 02094, Киiв-94, а/с 451,
телефон 2'] 6-43-88, факс 430-18-З4
E-mail: biruza@ukrpack,net
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еохиланн0 локазался просвет в работеи при8ькшей к Ilостоянt]омY штурму
редакции. предстояло недельilое безделье

НедоJlrие сборь и |i]ы у Черного моря, в

!,t
l t/ пе llj ,r- LJOJ ь L, "ь V -poro 0 Voo,

J \l. 'ё о, ol! l, \ л ,,,V -,о .Фд v-e вд,-п
откупа8]]иOь вволlо, получив порциl0 солнца, Nlb
вяrо l]пус(ались к набережной, когда реф]lекс
соIрyдника рьбальского журl]ала Ilриторl,/]озил
, \ вьор,,,, {U.,/ Ю ,/о 1лJо , двод_о о

плавания
Д]lя нас нашлось все необходимое: костюмы.

[lacKt4, ласты акtsаланги. и лаже иl]сIруктоl].
коIсрый вспоlйнил столько полезньх совеIов. что
l l, |,о D,, о_ в ,л\ vb _ -, д ,,,деч

Поlом был полет, косми!еское путешесIвие
под водой, игра с рыбехами иокопаемье
нахолки l/]идиди рапань и креветки на завгра(,
обед и ужL,lгl Tellepb любовь навсегда Тем
более что в клубах системь PAD ко Uрье eL]lb

в0 многих гоDодах У(раиl]ы
мOжно l]е только понь i)ять
с инструктором, а и

по]lучить [,jеждунарол
ный сертификат
дайвера, чтобы погоI\л

в ]lюбом уго|ке
земного шарэ имегь

t'

ъ

}
dd

(

t

вOзмохl]ость
общения с
неземнь]м

ý\'.



F

оа
п
о

п

йýВоё fe.nc*

смачнпша?
о

здсDрсDвпша
(Продовження.

Початок у N9N9 4-1О за 1999р,)

штучне розведення. Мова пiде про широко
розповсюджений заводський метод отрип,4ання ли-
чинок коропа, 3давалося б, уже саNаа назва гово-
риlь про неможливiсть рекомендуваги йоlо для iH-

дивiдуального, аматорського рибництва. Адже для
цього необхiднi спецiальне обладнання, кошти й
певна квалiФiкацiя, В той хе час досвiд людей,
KoTpi, наприклад, займаються aKBapiyMic,l йкою чи
мають iншi захоплення, свiдчить про те, що амато_
ри Moxylb успlшно освоювати найскладнiшi меrоди
у рiзноманiтних сферах дiяльностi iдосягають при
цьому високоi квалiФl<ацii й майстерностi.

Суть методу полягае s переведеннi плiдникiв у
нересlовий cтar й оlриманнi Bi4 них iкри шляхом
внутрjм'язового введення рибам гонадотропного
гормону. Для цього плiдникам за допоl\4огою уколу
(iн'екцii) вводять водневу суспензiю ацетонованих
гiпофiзiв коропових риб (за методом Н,Л,Гер-
бильського),

Для приrотування TaKoi суспензii необхiдну
кiлькiсть гiпоФiзу ретельно розтирають макоtончи-
ком чи товкачиком у невелич[iй фаянсовiй сlупцi,
Доза iн'екцii становить З-5 мг/кг маси риби. На-
приклад, для однiеТ самки масою З кг мохна вико-
ристаlи 9 'l5 Ml liпофiза (за бiльц високо; теN4пе-

ратури вOди jм'якостi черевця самки - 9 N,4г, за
iнших уN4ов 15 мг), в середньому - ]2 мг на од-
ну рибину. Використовують дворазову iн'6кцiю са_
мок з iнтервалом 12-24 год. Доза першоi iн'екцii
становить 1/8-1/10 часIину загальноi кiлькосll
гiпофiза, тобто лриблизно 1,5 мг на самку, Решта
вводиться пiд час друlоi lн'сkцii, Для цiеi процеду-

ри користуються
зsичайним медич-
нип,1 шприцом об'е_
моп,4 5 або 10 смз i

тонкими голками
довжиною 5,6
см, Доза введен-
ня суспензii однiй

рибинi здебiльшо-
го становить 1 смз,

Для цього шпри-

цом набирають 1

смЗ (чи бiльше,
залехно вiд кiль-
косri риби) дис-
тильованоl води l поступово вливають
iз шприца в ступку з розтертим
гiпофiзом, ретельно перемiшуючи ix за допомо-
гою тOго х макогончика чи товкачика, Потiм отри-
ману сумiш (суспензiю) повiльно втягують у шприц,
намагаючись не захолити повiтрянi бульбашки.

Перед iн'екцiею i в нерестовий перiод рибу утри-
мують на протоцi в будь-якiй eMKocTi, що для цього
пiдходить: побутовiй BaHHi, лотку, брезентовому
контейнерl, Щоб зробити укол, ii виймають з води i

кладуъ на брезентовi носилки або ж лросIо на
пiдстилку iз м'якоi трави чи на лоролон, Укол роб-
лять у м'язи, дещо попереду спинноtо плавця,
вiдступаючи донизу вiд спини на Ь4 ряди луски,
Ввiвши 1 см3 суспензii, виймають голку й одночасно
заkриваютD N,лiсце укола великим пальцем лiвоi ру-
ки, роблячи круговl рухи, немо8 заклеюючи olвip
(щоб запобiпи витikанню суспензii), а потiм liлька
енерliйdих масахних pyХiB пальцем вiд мiсця уколу
до голови,

Мохна вибрати будь-яку схему проведення
iH скцiй, залехно вiд Iого. у який час вам зручнiше
отримувати iKpy, Наприклад, лершу (попередню)

робимо о 20 год, наступну (дозвiльну) - череэ до-
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бу, такох о 20 год, У цьому разi дозрiвання риби
слд чекати о б год наступного дня, Приблизно в
цей час влйvасVо рибу з води, наьидаючи l-a ii |о_

ловy lпередню часrиlу ,улуба 
ру\ав з мiц\овичи

чи L'тltи (на яlнерl нd дро-яье ьlльuе дlап4етром
]5-20 см), одночасно затискаючи рукою статевий
oТBip, Якщо з нього плавною цiвкою починае вили-
ваIи( 9 lbpa, зl-ову заlисtасмо OlBio lцiльро гриту-
ляемо до себе рибу, lричаочи "i tолgв1 r д ra,-
вою. Напарник ретельно витираб рибу вд sоди ]

пiдносить пiд He'i емальований чи полiетиленовий
таз, Пiдтримуючи рибу пiд пахвою лiвоi руки (пра-
вою угрип,4чсп4о хвостове стебло), великим вказiв-
ним пальцями лiвоi руки легко масажуомо черевце
у напрямi вiд грудних плавцiв до статевого отвору:
кра плавною цiвкою зливатиметься в таз, Черевна
ПОРОЛНИlа ПРИ ЦЬОМУ ГОВl1,1а П4аЙ\е ПОВl-СТЮ
зв]льнитися вiд iкри,

-олl vочьа приступити до зdглlдченья l. ри lal
званим (сухип4, способом, Для цього використо-
ву€мо самцiв (угримуваних окремо вiд самок),
яким такох попередньо зробили iн'екцil (за 1-
2 год до другоi iн'€кцii сап4ок iп,4 один раз вводять
суспензiю гiпофiза ]-2 мг/кг маси риби), Старан-
lo Витирас Мо i, В д волОгl ('1о lра]ляНhq s lt ру t ра-
пель води до заплiднення знижуе його вiдсоток),
Потiм легким натисканням на черевце поблизу ста-
тевог0 отвору зцiдхусмо молочко вiд 2-З самцiв у
таз, Надлишок молOчка можна вiдцiдити в пробiрки
(окремо вiд кожного самця) iвикористовуваIи для
заплiднення iкри iнших самок,

Оскльки iKpa кOропа клейка, то наступна про-
цедура полягас в знеклеюваннi кри, що дозволиIь
проiнкубувати'ii в апарат], !ля цього використову-
ють розчин п4олочка й води (]:2). Наприклад, для
iкри вiд одн €'i самки готуемо З л знеклеюючого
розчину (З00 мл молочка 2700 мл води),
Заплiднення проводимо у цьому розчинi, Спочатку
додасмо у lаз з \оою ьевелйkу ;ого \ льрlсть, по-
передньо перемiшавши iKpy ] п,lолOчко за допоп,4о-
lою lусячого пера, Продовхуючи перемlцува-и
iKpy пером, весь час потрохи додасмо розчин, Ця
процедура тривао близько п вгодини, Потiм пером
беоемо гробу lз (ль\ох iкричоt, кпадемо lX la
блюдце i, якщо вони не приклеюються до нього. за-
вершуе[.4о знеклеювання,

Закладаемо iKpy на iнкубацiю в апарат Вейса
(мал,1), Це скляна пOсудина мiсткiстю В л,
цилiндричrоi форп4и, l-и\.]о ча.-ина якоl
сходить на конус, а верхня спорядхе_

^!ал 
l Дпар,, F,".

l - Jdлiзниll обрvч- 2 гллqца по.уцинd.
3 - tld.rэybot,: 4 - вадопосldчdльнии ш,lачl,
5 - кран,

на зливнип4 пристросl\,4, Знизу в конус подаеться
вода, В ньому мохна iнкубувати 400 600 Iис iкри-
ноь (тоб-о lр.ьт,4чl-о всю коу, оIриVану вiд однiс
самки), Апарат закрiплюоIься на металевоп4у чи
деOев'ячому сlоч.} Кочl"на Lасlиlа цiльчо лqlа.
на нихне кiльце, а цилiндрична пiдrримуеться у
вертикальному полохеннi BepxHiM к льцем. Вода в
апарат подаеться iз напiрного баку м сткiстю 1 N.4З) i

бiльше, Пiсля закладання iкри регулю€мо про-
точнiсть в апаратi, всIановлюючи li на piвHi 1

2 л/хв. Враховуючи, що наша потреба в личинках
не велика, ми цiлком мохемо обмежитися установ-
{ою, Ц0 сrладаеlЬся iз нdпiрdolо бака, розчiцеро-
lo lад одним- двома dпараlам,4 Веиса ,личиl-ко-
приЙп,4альним пристро€м, яким може служиIи апа-
РаТ (Амур" або ж склопластиковий лоток (мал,2),
Уся ця система (oKpiM напiрнOго бака, якого можна
винести зовнi) п4оже розм ститися в будь-якому
пiдсобrому примiщенн,, lевепиьомч capai ч,/ l iд
HaBlcoM, ] якого, обlягнувшй полiе,иленовою
плiвкою, вийде невеличкий польовий iнкубацiйний
цех. Вода в напiрниli бак закачу€ться насосом або
ж при невеликих ii затратах (на 1 апарат) зали-
ваOгься вручну (але це трудомiстка справа). Для

' "Амур" апарат мя iнкубацij-iкри i витримування
личинак до переходу i'x на харчування, У ньому адно-
часно може витримуватися 2-3 млн личинок, Скло-
пластиковий лоток використовуаться для вирощуван-
ня личинок У ньому можна тримати до 200-ЗОО тис
личиноl,. Вйlорисlаннq йоlа в нашм lyеф дозвоqсс
утримувати в ньому плiдникiв у лерiод iн'акцiй, Для
цьаго лоток треба подiлити на вiдсiки, щоб самцiв ica-
мо к yl, ри мувати о кремо.
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пiдтримання необхiдноi для iнкубацi-l теI\4ператури
8оди можна викOристати пiдiгрiвачi, Якщо х iHKy-
бацiя jкри проsодиться наприкiнцi травня в
червнi, то вода в бацi нагрiвасться за рахунок iHco-
ляцii. lнкубацiя iкри в апаратi Вейса залежно вiд
температури води тривас З--4 доби, На другу добу
пiсля поlа,ltY iнкубаUli тоеба ]роsе(ти обробку il
проти сапролегнii за п,4еIодикою, описаною ранiше,
Водоподачу в апараIи на цей час припиняють,
приблизно на четверту добу тап,4 почнуть вилуплю-
ватися личинки, Коли це набере масового характе-
ру, п,40хна на деякий час перекрити вOдопостачан-
ня до мiнiп4уму, що прискорить iX вилуплювання,

Короп не духе добре скочуоться в личинкоприй-
мальник, приклеюючись до ст]нок апарата, Тому во-
ду з личинками треба злити iз апарата Вейса i пере-
нести iX на витримуваннЯ В аПаРаТ.Амур, або х
piBHoп,lipНo розмiстити в склопластиковому лотку, в
якоl\.4у личинки i будгь пiдростати.

Цi операцii мохуть здаватися складними, але
вхе через 1-2 роки iX неважко буде виконуваIи.
гицr бtльше, -Lo вiд _llе| робоlи ви оlримаеlе ще и
задоволення та виручку вiд реалiзацil зайвоi
кiлькостi личинок, окупивши таким чином ма-
терiальнi затрати,

Ми познайомили вас з кiлькоп,lа методами роз-
ведення коропа, У читачiв мохе виникнути низка
слушних запитань, зокреi,lа, яким чином забезпе-
чити себе плiдниками коропа, необхiдним облад-
нанням, матерiалами, гiпоф зами, препаратами то-
що, Справдi, це пов'язано iз труднощами, особли-
во на перших еldгах с|ановлечня lндивlдчального
люби,ельськоlо рибнлLlво, loMy радимо почича-
-и iз найпро(liши) i досlу"]Fи\ vетодiв, о1исаних
оанlше, lобIо з пооведенно lrьчбацii |\ри, вiдьла-
дено-l на штучноп4у субстратi, При цьоN.4у, як
зазначалося, мохна обiйтися iбез влас-
Hoi риби.

ПРИСАДИБНЕ РИБНИЦТВО / З5
У будь-якому випадку доцiльно об'еднатися

кiлькOм аматорап,1, якi бажають зайнятися риб-
ницIвоI\4. Особливо це сIосусться тих, хто хоче на-
лагOдити розведення iвирощування риби в малих
водоймах (ставках, озерах) з метою отримання то-
BapHOi ]роду\цli Спiльrими зусиллqми i за наяв-
нос iналехноi плошj мохна с,,]орудиlи нерестовил
ставок, а пOруч з ним невеликий, але глибокий ста-
воl\-рибник для Fримачhя вiлькох lн|зд плдник в
вл тку i взиN.4ку, Якщо ж не знайдеться необхiдноl
плошi чи виl-лt'нrlь с\ладнощi щодо вiдведення

Мал.2. установка
для розведеннс коропа:

1 резервуар
lця подачi води;

2 апарати Вейса;З апарат
для витримування
личинок.

дlлянки мя спорудхення нерестовика, тодi найкра-
ще вам пiд]йде заводський метод розведення коро-
па. А склопластиковий лоток корисним об'оI\4оп,л

],2 мЗ цiлкоN.а замiнить ставOк площею 0,] га.
!жерела придбання риби, з якоi мохна вирос-

]иll плlдци\,в, volylb бу,и найрiзчоманii1-1шичи
Поаrтz,lно в,о*чiи м сцевостi с водои\rи, в яFих
водиться короп, сазан чи вирощуеться товарна ри-
ба, Виловивши чи придбавши рибу 2-З-рiчного
в ку, ви через piK два зможете приступити до роз-
ведення кOропа,

Цiлком ймовiрно, що вам може трапитися Й

статевозрiла риба. Спочатку намагайтеся робити
ставку на мiсцеву рибу (аборигенного коропа),
оскiльки вона бiльш пристосована до ваших умов,
,Щещо пrзьiше ви JМoxele зайняtися й полiпшеd"
ням порiдних якостей коропа, а ми постара€мося
допомогти в цьому порадами й рекомердацiяп4и,

Питання забезпечення устаткування (апарата-
ми Вейса, склопластиковими лотками), гадасI!4о,
MOxl-a оозв'яза ll за рахунок реалiзацli надлиL!( в.

що нагромаджуються в рибгоспах чи складських
конторах, або ж на заводах, що випускають

таке устаткування' 
о,давuдов

(Далi буде)



велося бути не тiльки свiдком того, як в yKpaiHi

поl ав розвиваlися ldl\лй еr]отлчнйи вид спор|у
qк (ас lиl,, , а и с la lи безпосередн,v иого учасни-
toM, Я\ вiдомо, tа(т/hг {е вправи з |e/4iKl во_
лодiння рибальськими снастяп,4и, що включають
закиди грузила 7,5 г по мiшенях i на дальн]сть. Лю-
дина зi спiнiнгом на сrад]он] була видовищем не-
звичниN4 iмимоволi привертала увагу, Треба вра-
\уваlи l ,е, цо тодi бe3,rep]1.ii .о-уLLки ,iл"\и-|-о
завойовували вiтчизняний ринок рибальських сна-
сlеи, Подив гереlо\l/у був шtлtом щир,/м, HaBilb
iрончним, Спортсмен-лучник нiкого не дивував
(п.4ап,4онта поблизу Hixтo iHe сподiвався побачити),
ve aJ олик cl ,/Ud le а.о_l,ював(q з диtим звiром,
тtлыи сгtн lгlL,l на сlадiоt]i виьлиtав ьасмiшtува-
те запитання: .Ну як, ловиться?, Не ловиться на
стадiонi риба, мапlонти не бiгають, кабани не ри-
ють газони| Так сталося, що не олiмпlиськl
види спорту, як правило, обдiленiува-
гою керiвникiв, Наслiдок - мов-
чання преси iIелебачення, А в

багатьох KpaiHaX cBiтy вже
проводилися че\4пiонати з
цього виду спорту, Нинi
ставиться питання про
включення кас гингу до
програми олiмпiйських
iгор.

А тодi, у 80-х роках,

дирев перекладають рос]йською мовою I\4iXHa-

роднi правила з кастингу, Основну роль у поши,
oeнHi Lbolo в,lду спортч поLинdють вiдl,рdва-и
товарисIва мислиsцiв i рибалок, 3'являються ряд

публiкацiй у пресi, телебачення переда0
репортахi, присвяченi кастингу, Почина-
юlь проводиIлсq зма,анlя yci\ рангlв,
формуеться збiрна команда Украiни, l на-
рештi починають щороку проводитися
всесоюзнi змагання на приз журналу.Ры-
боводство и рь боловство", що вiдбувають-
Qя на найбiльших стадiонах Москви,
Ленiнграда, Киова, Таллiна, Вiльнюса.., На
збори запрошують rренера збiрноi коман-
ди НДР, l як результаr збiрна Украiни за-

служено i незмiнно входить до числа призерiв пер-
шостей_ Все це, безперечно, потребувало вели-
че']ниl Jусиль la oe]vгlbiall буп/ нас iлььи вра-
жаючi, що збiрна Украlни могла iповинна була
вийl,, la мiлнародlу ареьу, У Кисвi сtворосtогя r

уггiцно фчн"цiонуе шtола молодого ct .liнгчlа,
Для дiтей вперше в yKpaiHi (а мохе, й у
колишньому СРСР) проводяться тренування з ка-
стингу в пiонерському таборi "Блакитне озеро",

3вичайно, не все було так безхмарно, як сьо-,однi JдdЁ-ься, Виlи.ло безлi. проблем, оле tK

пOсIупов0 вир]шували,
Пiсля 199] року кастинг як вид спорry просто

перестав iснувати, Розвалився Союз i припинилися
всесоюзнi зп4агання, СIали рватися зв'язки Mix
спOртсп,4енами тепер уже суверенних держав, Було
не до спорrу, ]им бiльше, що кастинг не
олiмпiйський вид, Природно, зникли й публiкацi'i у
поесi, Телебаченrq яt шо давапо яt со ма tерiали, ,о
переважно рOзв (альнOго, HiX спортивного плану,
3iбоал,лсч, мовлqв, рибdль,, рибу гоповити, iоLь
що з цього вийшло, Стосовно спортивного рибаль-
ства, касIинry говорити не доводилося, Про на,
хлист HaBiTb згадувати гiрко, BiH залишився за ме-

хею ]991 року.
l от нарештi у Bepecнi 1999 ро-

ку в Ки€вi пройшла першiсть
MicTa з риболовного спортч,

На канал ТЕТ показали чу-

довий репортаж, що до-
кладно спинявся власне
на самiй риболовлi, Але
рибу ловили тiльки на
дрчгий день змагань, У
перший був той самий
касIинг, але, звичаЙно,
без колишнiх результатiв.

Змагання проводили не на
стадiонi, а на майданчику

{rмм#дрr 
Тllj i;;нъ*;;:;,;::

вiдбувалося щось ней-
MoBipHe| Кастинг в yкpa'iНi

ставав дедалl популярнi-
шип4, Ю, PoMaHiкa iВ,Бол_ поруч з рибальською базою,



Бракувало HaBiTb мiнilvальноi реклами, Та й кiль-
Kicтb спортсN4енiв була незначною, l все-таки до-
бре, u.to хоч щось вiдбулося, Боюся, ще рi\-два l

таlоlо не поба,им0, Ловлю себе на думцi, цо i

самiй сьогоднi простiше iцiкавiше половити рибу,
нiж наlиагатися влучити в п4iшень, Та треба не ви-
шукувати недолiки, а радiти тому, цо маемо.
Шьода тiльr,и, Що вiдсутнiс,lо налехdоi ор-
ганiзацi'i, фOрми, реклами позбавляе змагання
глядачiв iробить ix незаслухено сiриN4и.

Почали з'являтися певнi зрушення iB
iнфOрмацiйному просторi. Люби-
телi помандрувати по lH-
тернеry були при-
смно эди-
BoBaHi, вия-

вИсiтАвКи lз7

бальськоtо спорlу у Bepecнi ]999 р. ДЪ речi,
полiбну висtавку-ярп,4ароь планусться провесlи й

у Киевi в березнi цього року в Палацi дiтей та
юнацтва,

На сsiй подив, я виявилася единим представ-
ником Украiни, хоч iнфорN4ацiя про змагання була в
мережi lHтepHery, Бiльше того, я була единою не

росiянкою, Так, звичайно, я не
побачила блискучо1 збiрноi
N4инулих poKiв та й ор-
ганiзацiя змаrань залишао
бажати кращого, Але
москвичi зробили, на мiй
пOгляд, головне, Вони
зумlли провести зма-
гання э кастинry i не в

вивши наш
рiдний ки'iв-
ський рибаль-

якомусь Богом забу_
тоlйу закутку, а на
маЙданчику перед
павiльйоном, де у
цеи час про-

ходила вис-
тавка (риболовний

рай-99"I
А тепер спробуйте уявити величезний па-

вiльйон jвиставку, де представленi десятки за-
рYбlжних i росiйських виробникiв, велику кiлькlсть
рибальських снастей справхнiй рай для рибал-
ки| Вхiд до цього раю був безкоштовний, Дивити-
ся, п/илуватися, консульryватися п,аохна було без
обмехень, На таkому чудовому фонl у присут-
HocTi сотечь глядачiв i вiдбувалася вiдкрита
першiсть з кастингу. Виявилося, якщо похертву-
вати лише одним видоlчI вправ - закиданням гру-
зила 7,5 г по мiшенях на дальнiсть, змагання

fishing kiev. ua), !.^,aМоху лише запев-
нити, що Йог0 авIо-
ри не випадковi лю-
ди, Вони п4ають без-
посереднс в]дношен-
ня до риболOвлi. Ко-
манда "Дому рибалки,
брала участь у першостi
Киева з риболовног0
спорту,

Минулий piK принiс рибалкам ще одну приемну
новину, Поряд iз уже вiдоN4им iдосить популярниI\4
журналом -Мисливець r рибал,rа,, що висвilлюс
рибальську тематику, почав sиходити симпатич-
ний журнал .Рибалка, (з 2000 року "cBiT
рибалки,), Иого видавцi спробували зменшити той
вакуум у рибальських виданнях, що уIворився
пiсля ]991 року в yKpaiНi.

Ухе piк icнye у Мiнськоп,4у районi Киева клуб
ulv]исливець та рибалка", очолюваний Миколою
Кузьп,lовичем Шитим, Члени клубу багато
роблять для зберехення природиl розвитку

рибальсIва.
Саме завдяьи пiдlримцi ьлубу. яFии я пред_

ставляла, i за люб'язним запрошенням головного
Редактора росjйського хурналу "Рыболов" Д,Го-
лованова я змогла взяти участь у змаганнях Пер_
шого вiдкритого чемпiонату з кастингу на Кубок
хурналу .Рыболов-Еlitе" j ТОВ *Эксподизайн",
3магання проводилися у l\4ocKBi в рап4ках вистав-
ки рибальсьkого спооядження Риболовний рай -.
оOганiзованоi фiрп4ою "ЭксподиJайн- за пiдlрим-
ки Дерr(комiIету Росlйсько; Федерацii з ри-



ЭВ / ВИСТАВКИ
мохна провести iHa невеликому маЙданчику, Про-
грама включала закид по мiшенях Аренберг i

СКlШ (cтapToBi майданчики було виставлено в од-
ну лiнiю, що дало змогу обiйтися однiею Nаiшенню),
а також нахлист, Газон замiнило килимове покрит_
тя, Майданчик перед виставочним центром огоро-
дили KaHaTol\4, От, мабуть, iBci органiзацiйнi мо-
менти, Все виявилося досить просто.

ЧеN4пiонат став подiею, окрасою виставки, а вис_
тавка - вiдмiнним фоном для змагань. Глядачами
були вiдвiдувачi виставки. а не випадковi перехожi.
Слiд вiддати налехне i спортсменам, Абсолютним
перемохцем эмагань став В.Огай з Москви (271 оч-
ко), Друге мiсце посiв М,Карандiн (240 очкiв), а
трете - О.Антипiн (235 очкiв), Обидва з Саратова,
Органiзатори чемпiонаry встановили чудовi призи. Д
найголовнiше, що це була эустрiч з друзями,

Гадаю, росiйсьkий досвiд нам стане у пригодi,
Нам такох необхiдно використовувати мереху
lHTepHeTy для спiлкування, обмiну iнформацiею, До
речi, органiзатори Mocl'oBcbкoi висlавки знайшли
можливiсть здiйснити пряму (сап,ае пряп,lу) транс-
ляцiю подiй виставки до Mepexi lHTepHeT! Для нас
все це просто Фанlастика. Хоча як знати, напевне
i в Киевi е мохливiсть органiзувати таку транс_
ляцiю. Для фiрми, що зробить подiбний репорта)(,
це мохе бри своорiдною рекламою. А поки, зали-
шаючись реалiста[4и, давайте постараемось не
втратити того, що ще не втраченеl повернути Tel
що було досягнуте, використовуючи все позитив-
Hel що довелося побачити у друзiв|

т,коновалова

&r 
"ronorrun 7"n

чрч
Справхнiй, повнокровний журнал не мо-

же iснувати без тiсного зв'язку з читачами,
Яким би великим не був колектив постiйних
aBTopiB, тiльки той вклад, що вносять у Фор-
мування кожного номера читачi, робить його
хивим, А один iз багатьох !исяч читачiв - це
ви! Що саме ви можете написати для ри-
бальського журналу?

Найпростiше написати лист, у якому Ви
можете подiлитися своiми вры!<еннями про
)<урнал, заэначити, що сподобалося, а що Hi, i
чому, висловити пропозицii i побажання,
подiлитися iдеями про риболовлю, надати
будь-якi поради. Дбо мокете взяти участь у
дискусii, Найцiкавiшi листи ми опублiкуемо в
рубрицi "Пощта",

Найбiлыца рuба. Якщо вам пощастить
упiймати велику рибу, звахте iвимiряйте ij-B
прису.rностi двох свiдкiв, сФотограФуйтеся з
нею разом, сфотографуйте рибу окремо i
пришлiть нам Фото або слайди, зазначивши
мiсце. даry i час вилову, спосiб ловлi i прина-
ди, а також прiзвище i адресу свiдкiв, Не за-
будьте описати i снасть, на яку зловили рибу
(якоi Фiрми вудлище, жилка, коryшка, гачок то-
що). Хочемо зазначити, що риба повинна бути
зловлена лише на дозволену правилами для
а маторсь Koi риболо влi снасть,

Якщо бажаеrc роэповiсти про якусь подiю у
вашому регiонi (рибальськi эмагання, виставку,
утворення товариства або клуба, зариблення,
вiдкриl-гя рибальськоi бази, замор тощо), спро-
буйте написати замiку, Досить iлькох пропо-
зицiй з вкаэiвкою основних Фактiв.

вРпбнi мiсцял. якщо Ви хочете роэповiсти
про водойму, що, на Вашу думку, мохе стано-
вити iHTepec дпя iнших читачiв, опишiть ii за та-
ким планом: назва водойми; мiсце ji розташу-
вання й опис: види риб: способи ловлi; iнша
корисна iнФормацiя; рибальськi бази i мохли-
BocTi нiчлiry; проiзд; плюси (що особливо при-
ваблюе); мiцси (що не подобаеться),

Бажано присланi матерiали iлюструвати
знiмками i схемами водойм,

Лпстu направляйте за адресою:
О2094, KuiB-94, а/с 451.

)пециализированн
lргдниздт()р вы



Велика риба заслуговуе на те, щоб бути
сфотографованою на пам'ять, а мохе, й потра-
пити на сторiнки нашого журналу, На халь, са-
ме з фотографуванням у багатьох рибалок ви-
никають труднощi,

Сучаснi автоматичнi апарати багато чого
роблять за фотографа, але це ще не гарантуе
одерхання гарних звiмкiв, Апарати без автома-
тики потребують, зрозуп,liло, дещо бiльшоi
пiдготовки. Але в будь-якому випадку важливо
купити пiдходящу плiвку, Ми рекомендуемо
вам iмпортну tолоорову неlаг,4вну плlвl.у чут-
ливiстю 200 од lso,

Краще ьу, ува ,4 васеlи по 12 кадрiв вони
швйдше заьiнчаться, iви не будеlе чека ,1 пiвро-
ку або викидати недоснятi кадри, щоб скорiше
проявити плiвку iзамовити знiI\4ки, Замовляючи в
лабораlорli Qото, опросiть зробит,1 lх нd гляi]-
цевому паперi форматом 10х15; це полегшить
ixH,o публi(ацiю в.{урналl, Яtщо знi\4к,4 вййшли

з9
обмийте рибу, щоб на нiй не було KpoBi i

пiсtу, ,равинок l cMlT,4Hol., У ходному разl не
чистiть трофеi до зйомки;

наЙкраще, якщо ви будете тримати рибу в

руках, а хтось iнший фотографуватиме, BiH по-
винен пiдiЙти до вас якнаЙблихче, щоб запов-
нити 8сю площу кадру) не "вiдрiзавши" вам го-
лову чи рибj xвicт. Рiзкiсть слiд наводити на ри-
бу, а не рибалку;

на знiмку не повиннi бути iHmi рибалки, чле-
ни ciM'i або перехохi, Уникайте такох сигарет у
poтi, пивних або горiлчаних пляшоt на землi lo-
що;

lримаЙте рибу на lрохи ви Iяl нл их руьа}, iнak-
ше вона вийде завадто маленькою, Якщо ви
знiмасте рибу, яка на чомусь лехить, поруч мае
буи якийсь масштаб (снасть, сiрникова коробка
тощо);

яl до ви на водоймi один i вас HiKoMy зня l и.
ви не мохете установити апарат так, щоб BiH

зняв вас сам (це духе сtладно), покладlть тро-
фей на пiдсаhу або рибник, поруч iз вудкою, i

знiмiть його caMi;

уникаЙте знiмкiв проти сонця, Якщо сонця
немае зовсiм i на водоймiтемнувато, допомохе
спалах. Сучаснi апарати включають спалах ав-
томатично;

не шкодуйте плiвку, зробiть кiлька знiмкiв. Та-
кий улов мохе не поsторитися iбуде шкода, як-
що одиний знiмок виявиться невдалим, Помiняй-
те перспективу, кут зйомки, освiтлення. Якщо
апарат неавтоматичний, спробуйте зробити
l, л". а знiм\lв lJ рiз,rою дiафраl мою,

До знiмliв, що ви rор,4ст овую] ься яь iлюсl-невдалi, не засмучуйIеся, а по-
дивiться негативи, У звичай-
них лабораторiях стоять авто-
мати, що рiдко видають якiснi
знiмки, Якщо на негативi вид-
но Bci деталi, пошлiть його в

редакцiю разом з невдалим
вiдбитком - ми одержимо гар-
ний вiдбиток у профес йнiЙ ла-
бораторii.

Кiлька порад з приводу
caMoi фотозйомки;

фотографуйте рибу по
мохливостi вjдразу пiсля ви-
лову, поки вона ще cBixa.
Найкращий аигляд мао хива
риба, але якщо вона велика,
утримати ii змохе не кохний;

рацii до статей, висувають-
ся бiльш жopcTKi вимоги,
Найбiльше шансiв бути
опублiкованими мають
"картиннi" пейзахi, особли-
во з рибалками, сцени вива-
хування, зобрахення вели-
Koi риби в пiдсацi або руках,
виразнi портрети риб,
Якiсть матерiалiв повинна
бути бездоганною: поблах-
ка робиться лише тодi, коли
знiмки справдi унiкальнi.

Звернiть увагу на те, що
не лрийнято посилати одна-
KoBi або cxoxi знiмки в ре-
дакцii рiзних перiодичних
видань одночасно,



ф,Ё#;frffiр куiн укрдfнА,
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J_L,L _L Дrrя юrо, щоб допопоtтu
роэiбратuся в Tolry порi

рuфломою спlrряшення, котре
пропонуеъся нпнi длля продаху, вuфатu

справдi наПяхicнilдпй товар, перrцпп
,4энаfпся про новuнп, ,цо зlrl/пються на
pяHtty, рlбмьсьi рекорм, Фiрма ВМС-

Вотер KyiH У,ry'еIне пропонув cBoi послуrr.

У CBiTi icнy€ лише 22 фiрпаи, якi мають понад 200-
лiтнi традицii, До них налехить i фiрма VMc - ви_

робник вiдомих i визнаних у всьому cвiTi риболовних
гачкiв.

Це одне з найстарiших пiдприемств Францii,
створене ще в 1796 р. i перше, товарообiг якого у
сферi рибальських снастей становить понад 10 млн
дол США на piK.

У 'l910 р. Шарль В'сляр, lодiшнiй керiвник
пiдпри€мством, привiз iз м.Редич 15 родин фахiвцiв,
щоб вiдкрити на фабрицi новий напрял?t - вироб-
ництво рибальських гачкiв. У Ti часи Редич був вiдо-
мим на весь cBiT центром виробникiв голок iри-
бальських гачкiв. Майхе кохна сiм'я мала свiй сек-
рет виробництва, який дбайливо оберlrала,

Новий напрям стрiп,4ко розвивався I др(е скоро
фабрика розширилася. Гачки почали виробляти в
MicTax Морвiйяр, потiм в Блен (Бретань) iДелемон
(Шsейцарiя).

Першi проблеми виникли вiдразу пiсля закiнчен-
ня другоi cвiтoвoi вiйни, Втрата ринку збуту в колиш-
ньому lндокитаi, де пiдприомство фактично було мо-
нополiстом, закритtя фабрик у Бретанi й Швейцарii,
нестабiльне постачання, не завхци висока якiс]ь
сталi призвели до тогоl цо протягом 15 poKiв пiд-
при€мство втратило значну частину cвoei клi€нтури,

Вiдродхення пiдприемства почалося в 1969 р, За
три роки Крiстоф В'оляр зумiв вiдновити фiнансовий
баланс фiрми, а вже з 197З р, пiдприемство стало
давати прибrrок, Одночасно полiпшувалася якiсть l

збiльшувалася рентабельнiсть виробництва, Пi-
дприемсtво розвивалося HaBiTb попри вiдсутнiсть ав-
томатизацii виробництва, Дя його переоснащення
акцiонери видiлили З.5 млн франкiв, якi вклали у роз-
робку верстата дя виробництва трiйникiв. У ]974 р,
був запущений перший Iакий верстат i, як резуль-
тат, збiльшення виробництва трiйникiв iз б тис до 50
тис штук у день. Невдовзi було запущен0 ще десять
таких BepcTaтiB. Тодiх пiдприемство почали оснащу-
вати i верстатами дпя виробничтва однопiддiвних
гачкiв jз вушком iлопаткою.

У 1980 р. створились сприятливi умови для про-
никнення на американський ринок, що складае 607о

свiтового ринку рибальських снастей ie найбiльшим
спо)(ивачем трiйникiв для спортивноi риболовлi. Вхе
у 1981 р, у м.Сан-Паулу (штат MiHHecoTa) вiдкрито

фiлiал фiрми vMc, у 1984 р. - фiлiал у Канадi,
Нинi гачки VMc лродаються у понад 60 KpaiHax

cBiry, На сьоrоднiФiрма vМc е 4ругою у cBiIi щодо ви-

робництва гачкiв i першою трiйникiв, залишивши дале-
к0 пOзаду основног0 свог0 конкурента - MUstad,

У липнi 1997 р. VMc створила свiй фiлiал "ВМС-
Вотер KyiH yKpaiнa", Рибалки в багатьох регiонах Ук-
раiни змогли перекOнатисяl що гачки фiрми
вiдповiдають iX найвибаrливiшим вимогам, Вони
гострi, мiцнi й iдеальн0 пiдходять для наших умов,
Фiрма мае широкий асортимент гачкiв: з вушком -27 видiв, лопаткою - 2, гачкiв для виготовлення
дхиг-головок 4, двiйникiв - 2, трiйникiв - 3 види.
KpiM того, розмiри гачкiв представленi вiд'l8 (розмiр
2,5 за прийнятою у нас нумерацiею) до 9/0 (19
рOзп,4iр). Бiльшiсть запропонованих гачкiв мао брон-
зове покрипя, але е й гачки з чорним покрипям,
нiкелевим (дя морських регiоFjв), чорним нlкеле-
виlt4, золотим, Восени минулоlо роkу фiрма запропо-
нувала мя украiнського ринку трiйники э червоним
покриттям, Сподiваемося, що ця новинка завоюс
симпатii украiнських рибалок, зокрема виробникiв
блешень.

Пiд]римуючи уkраiнських виробникiв. ми пропо-
нуемо 'iхню продукцiю нашим клiентам. Так, цього
рOку ми вперше запрOпонували на yKpaiHcbKoMy

ринку мормишtiу, виготовлену на гачку VMc, У 1999
р. фiрма VMC влерше запропонувала дя рибалок га-
чок "FАSТGRlР", Це сдиний в cBiтi гачок, який мае гри
борiдки, що забезпечуе миттOsе проникнення гачка,
втричi краще за звичайне пiдчеплення риби i робить
неможливим ii зрив,

KpiM продукцii фiрми vП/]С (rачки, карабiни, гач-
ки з повiдками тощо) ДП "ВМС-Вотер KyiH yкpaiнa"
прOпону€ lакож продукцiю вiдомих у всьому cвiтi
фiрм WATER QUEEN (жилка - 7 видiв, нитка - 2 ви-
ди, поплавцi- 32 види, cнacTi), MEPPS (блешнi- ] 7
видiв), M|STER TW|STER (твiстери - 4 види) i cAN_
NELLE (повiдки для ловлi хи)(оi риби , 7 видiв), До
речi, одна iз хилок фiрми WATER QUEEN, а саfi/е
"FlSHABIL "LE NYLoN oFFlcIEL", с офiцjйною хил-
кою Кубку cBiry - 2000 з ловлi коропа, а нитка ТОRХ,
яка о iB нашому асортиментi, е офiцiйною нитkою
цих змаганьl що вiдбудуться 9 - 12 червня 2000 р, у
Францii.

наша адреса в iнTepнeTii
http;//WWw.vmcwqukk.com. ча

Р. Середа
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Мы предлагаем снасти
от ведущих фирм
по минимальньtм ценамz- 
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М а ксим ально пdлн ьtй ассортиме нт
снастей по минимальным ценам

Низкие цены

Лучшие снасти

Гибкие условия
компетентность

Гарантия 1 год

!
-,!

I
}

:,

Телефон
для оптовых
покупателей:

(050) з28-19-28

розничная тооговля;
г.Киев, м,!непр, рынок"Рыбалка", пав, Nе]l "Снасти Ns1"
г,,Д,непропетровск, Наберехная Ленина, 15, п,lаг. "Турист"
г,Запорохье, ул,Чаривная, 155-а, ф-ма "САН"
г.Луганск, ул,Луначарского, 95, маг. "Иволга"
г.,Щонецк, ул.Щорса, 29, маг. "Рыболов"
г,Мариуполь, пр.Ленина, 100, маг, "Рыбалка"
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Орrанiзатооп внста вкп - я о марку :
редащlТ хурналiв (Дiм, сад, город)l,
tсвiт рибалки>,
ДП (ВМС-Вотер Ку'lh yкpaihaD,
Федерацiя риболовноrо спорry
Орrкомhет впставкп:
тел./ФакG 216-2З-88, 216-2t-З4, 216-25-1 1
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