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!,ля ловлi тролiнгом мохGа

ви ко рuстовув атu п ра ктич но вс i
tчтучнi спiнiнговi прuнади, якi
пропонують риболовнi фiрми,

Я найчастiше використовую
воблерu, а також обертовi й

коливальнi блеlанi, Багато хто
з рибалок з успiхом

використовуе живця або
снасточку (з мертвою рuбкою).

Oa"rrr.Be S,шlоё
Що х таке "робоча" блешня? Це насампе-

ред блешня, яt а забезпечуе надiйний контак-
з водою, тобто, як тiльки блешня падае на во-
ду iви робите проводку, вона починас обер-
та]ися. Пiд час проводьи на ll шляху зустрiча-
ються рiзнi перешьоди: пiдsодна рослиннiLть,
корчi тощо, iколи блешня наштовхуеться на
будь-яку з них, il гра збиваеться, пелюсток
залипае та перестао обертатися. Пiсля про-
ходження перешкоди у гарних блешень пе-
люсток миттево поновлюе обертання,

Дрir, з якого зроблено трiйники, не пови-
нен iрхавiти. Трiйники мають бути гострими
та мiцними.

Пам'ятайте, хороший гачок при переван-
Ta)KeHHi повинен розгинатися, а не ламатися,
Ламаються. яr правило, лереlарlованi гачьи,
ГосIроту жала, звичайно, перевlряють на
нiпi, ЯкUrо провесlи халом по иоlо поверхнi,
8оно (якщо заточене добре) повинне увiл'яс-
тися у нiготь i не просковзувати, При цьому
на гачок тиснути не мохна, Пiд час риболовлi
необхiдно посIiйно перевlряти госlроry иого
заточки iза необхiдностi пiдлравляти гачок за
допомогою алмазного надфiля.
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TE)(}{il<A вудiння / 5

Обертовi блешнi "MEPPS" повнiстю вiдпо-
вiдають yciм цим якостям. особисто я корис-
ryюсь блешнями серii "AGLIA" N9 3,4,5. Духе
непогано працюе серiя 'AGLIA LoNG"
N9 З,4,5. Добре зарекомендували себе вер-
ryшки "VlBRAX" фiрми "BLUE FОХ" N9 З,4,5,6.

Це саме та шryчна принада, якiй я вiддаю
переваry при ловлi тролiнгом. Якiсно зробленi
та збалансованi, вони мають велику приваб-
лювальну силу для хихака. Воблер визначеноi
Форми та розмiру створюе неповторну гру.
Однi з них швидко "нишпорять" на Bci боки,
iHmi повiльно та розвалькувато розrойдують-
ся, ще iнmi- прекрасно заглиблюються...

Воблери, якими я корисryюся, подiляють-
ся на TaKi типи.

ПЛАВАЮЧl (tloating). Цi воблери призна-
ченi для ловлi у Bepxнix шарах води або на
мiлинi. Як правило, Bci вони мають високу
плавучiсть за рахунок невеликоi лопатi (ryби),
що не дае Тм мохливостi заглиблюватися
бiльш як на 0,5-1 м. Найчастiше вони бува-
ють одно- або двоскладовi.

ПlРНДЮЧl. Це такох плаваючi вобле-
ри. але вони мають довшу губу, яка пiд час
проводки дае змоry iM добре заглиблювати-
ся, Деякi моделi спокiйно пiрнають на 6-7 м
без додаткового пiдвантахення. Зрозумiло,
TaKi воблери використовують у глибших
мiсцях. Пiрнаючими воблерами обловлюють
пiдводнi усryпи та бровки, а такох середнiй
шар води на глибоких ямах.

ПОТОПАЮЧl (Sinking).HaзBa говорить са-
ма за себе. Воблери цiбi cepiт використову-
ються для обловлювання придонного ll]apy
води. Вони потребують знання дна водойми,
оскiльки ловля потопаючими воблерами на
захаращених мiсцях мохе вам дорого кошry-
вати. Як правило, ловлю циlvи воблерами
опановують пiсля повного оволодiння ловлею
на плаваючi та пiрнаючi воблери.

САСПЕНДЕРИ (Suspendin9). Цi воблери
мають нульову плавучiсть. Якщо кинути такий
воблер у воду, BiH почне духе повiльно зану-
рюватися. Саспендери використовують для
ловлi на заданiй глибинi. Коли воблер торк-
неться поверхнi води, йому треба дати час
опуститися на визначену глибину, i тiльки
пiсля цього починати проводку.

Купуючи воблери, звертайте уваry на те,
до якоlо типу вони налехать. yci серйознi ви-
робники на упаковцi (а деякi й насамому воб-
лерi) зазначають його тип, ваry та iнколи гли-
бину, на яку цей sоблер мохе зануритися без
додаткового пiдвантахення. Колiр принади -справа смаку кохного рибалки. Дехто вiддае
переваry яскравому забарвленню, а дехто -нейтральним, природним тонам, Я ввахаю,
що колiр не ма вирiшального значення,
особливо, коли ловите на великих глибинах.
Головне - як подаете та грасте принадою,

В, Орлюк
(Далi буде)
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"поза cyMHiBoM, це найвахливiша ча-
стина вудки: весь успiх вудiння залежить
вiд надiЙного гачка>, - э цим тверджен-
ням авторитетного вудильника минулого
вахко не погодитись. У давнину людина
замiсть гачка застосовувала зламану
гiлку з шпичаком, трохи пiзнiше з'явили-
ся гачки з kicтok тварин, мушельl чере-
пахового панцера. Однак серед вудиль-
никiв траплялися хитруни, яким удавало-
ся добути рибу, не застосовуючи гачкiв.
сучкiв та iнших "зачепистих9 предметiв.

Стародавнi рибалки, наприклад, за-
Micтb гачка використовували загострену
з обох кiнцiв паличку, до середини якоi
прилаштовували шнур. Паличку ховали в
принаду, риба ковтала ii Й паличка ста-
вала поперек горла, Китайськi рибалки
прив'язували до довгоi моryзки кiлька
повiдкiв з тонкими та короткими бамбу-
ковими лучинками на кiнцях. Лучинки
згинали кiльцем, а кiнцi скрiпляли тра-
в'яним хомутиком. У середину кохного
кiльця вставляли нахивку - сФормова-
ниЙ призмою шматочок кукурудзяного
TiCTa. зафарбованого в червоний колiр.
Короп, наблиэившись до кiльця з нахив-
кою, хапав ii й починав смоктати Tic,lo,
Хомугик зривався, i бамбукова лучинка
розправлялася в poTi риби.

Хителi Вогняноi 3емлiдо хилки, спле-
TeHoi з китових сухохиль, замiсть грузила
прив'язували невеличкий каNliнець, а на
самому кiнцi прилаштовували ковзаючу
петлю зi стрихня пташиного пера. У цiй
петлi й закрiплювали принаду- шматочок
риби або молюскаl яким спокушалася ве-

лика риба,
А от як мохна ловити вугрiв на моток

вовни. йбго насаджують на голку, на яку
нанизують два-три десятки дощових
черв'якiв. Як тiльки вугор (в'iдаеться, у
вовну, його починають потихеньку витя-
гувати. Рибина заплуryеться зубаNlи в
мотку й стае здобиччю рибалки.

В, Супруненко

Нойдовнiщий
гАчок

Першi гачки для ловлi риби знайденнi в
товщах мезолiry та неолiry приблизно 1Ь4
тис. poкiB до н.е. Застосовувались тодi як
простi, так i складенi гачки. Простi цiлими
вирiзалисч э пласких KicToK, дерева або чере-
пашок. З KicToK великих тварин виготовлялися
гачки, що за Формою нагадували букву U, а з
рогiв оленя - у виглядi букви v.

Складенi гачки монryвалися з хелыл -стерхня, що сегментарно перекривався ду-
гою, або з двох cTepxнiв, зроблених пiд кутом
l з,еднаних разом.

У Прибайкаллi знайденi гачки, стерхены
ки яких виточувчlлися з м'якого сланцю, а
вiстря вирiзалося з кiстки або дерева. На ме-
золiтичнiй стоянцi Буго-днiстровськоТ кульry-
ри знайденi гачки-блешнiз емалi iкол кабана.
Там були й великi гачки, довхиною до 20 см,
якi використовувалися для ловлi великоi ри-
би, cKaxiMo, ryнця. Серед розкопаних гачкiв
е такох рибки-принади, виготовленi з KicToK i
каменю.

нещодавно запорiзькi археологи-аматори
знайшили оригiнальний гачок, ще неописаний
у свiтовiй науковiй археологiчнiй лiтераryрi.
3найшли його на березi Днiпра. BiH поеднуе в
cool знаряддя мисливства з силуетного типу
скульпryрOю голови птаха. Складаеться такий
гачок з дЕOх частин: прямот лiнiт (дов}(иною до
4 см) з гострими голчастими зубами, i э эаок-
ругленоi кiстки (довхиною до 2см). Кiнець за-
круглення е худохнiм образом -це голова во-
доплавного mаха з виLчкрябаним оком i гос-
трим дзьобом.

Чим хе незвичайний знайдений гачок?
По-перше, BiH виготовлений з природного
матерlалу _ пOлOвини щелепи тварини, яка
лише трохи доопрацьована. Природний
вигин щелепи у виглядi (гачкао мае бiльшу
мiцнiсть, Hix такий самий вигин, зроблений
штучно з пласкоi кiстки. Вiстря голчастих зу-
бiв, якi йдуrь за гачкоподiбiим вигином (ia
нього й нанизувалася нахивка), розмiщенi
перпендикулярно до гачка, що створювало
сприятливi умови мя ловлi риби.

До речi, це знаряддл переryкуеться з сим-
волiчним художнiм образом - у кiнцi "заокруг-
лення" зобрахена голова водоплавного птаха,
який нiбито повинен забезпечити успiх пiд час
риболовлi, Адке такий птах з висоти польоry
швидо вiдшукуо рибу, що спливае на поверх-

_л. ню води, а потiм пiкiрус i легко ловить ii.

( \ 
В.Супруненхо
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Рtчка фм бере свl rочам( непомлП вИ

пtcTe Суrп й, протtпючп черёg Суuсьr.у
та Пмтевсьry областi, впадае у Дltлро

,arfrче Чбркас,

Сула в перекладi з татарськоТ мови означае (су_

дак,, хоча в наш час судак у Сулi трапляеться др(е
рiлко, Але. мабрь. монголо-татарськi орди, уподо-
бавши для cвoix стоянок пагорби на берегах Сули, ви-
явили в рiчцi силу-силенну судакiв iдали iй IaKy назву,
Багато сiл у пониззях Сули мають такох Taтapcbкi на-
зви - наприклад, Орхиця (*орм на болотЬ,).

Сула багата пiдземними холодними дхерела-
ми, що значною мiрою визначао li особливостi. В
рiчцl дуже прозора вода, що приваблюе пiдводних
мисливцiв, li темпераryра влiтку завхди на три
градуси нихча, Hix в iнших рiчках. 3авдяки цьому
вода (зацвiтае, значно пiзнiше й ненадовго (з се-
редини серпня до середини вересня), У водi - ви-
сокий BMicT йоду та мiнералiв,

сула - досить швидка рiчка, швидкiсть lечii в
руслi станови]ь 0,6 м/с. Середня ширина - 40 м.
Вона l\aae понад ]0 приток, серед яких найбiльшими
е Ромен, Удай, Оржиця,

Найбiльший рибальський iнTepec становить по-
низзя Сули, А хто побачив ii гирло - нiколи не за-
буде, lvlабуть. нiякий насryп цивiлiзацii не змох(е
змiнити |lе незвичайне мiсце. Довгi стiни очерету з
проходами до плавнiв на одному березi рiзко кон-
rрасryють з прямовисною сорокаN4етрOвою глиня-
ною стiною на iншоN4у березi. Ця cтiHa змiнюс свiй
колiр iз золотаво-оранхеsого вранцi на багряно-
рохевий увечерi.

Береlи Сули у нижнiй ii частинi рiзнохарак-
TepHi, Знаючи мiсцевiсть, мохна вибрати мiсце на
будь-яkий смак, € тут i плавнi, й заливнi луки, й

урвистi береlи. що переходять у пiдводнi ями,
Дно в руслi тверде, На урвищах береlи глинистi.
У таких мiсцях iдно тверде, чисте, Виразно чути
удар, коли грузило падас на дно, У мiсцях iз поло-
гип,lи берегами дно мулисте. Дно рlчки клино-
подiбне, Уздовх береl iB багато рослинносli, в се-
рединl русла чистий заlлиблений прохiд.
Пiдводники розповiдають, що полювання в Сулi
нагадуе комп'ютернi бойовики, Пливеш чистим
коридором iтiльки встигаечJ то лiворуч, то право-

Середня глибина русла влiтку - З,5 м. 0 ями
завtлибшки б i бiльше MeTpiB, HaBecHi вода пiд-
нiмаеться на 2-З м, що викликае сильнi повенi,

lз рибного населення присуrнi не Bci риби
днiпровського басейну, Це пов'язано з темпераry-
рою та складом води, а значить tрунтOм, рOслин-
нiстю та кормами, Основний мешканець Сули -
щука та ii корм (плiтка, верховодка, в'язь, густи-
рка),Та все залежить вiд сезону.

Напровеснi по криголаму (на початку березня)
починае пiднiматися на нерест щука. lде вона
лише два днi. Й хоча ловити ]'i в цей час заборо-
няеться, багато мiсцевих рибалок виловлюють
значнi трофеi для cвoix колекцiй щучих голiв, До
речi, ryr щучi голови для засушування кладуть по-
передньо в мурашник на кiлька годин. а потilv ви-
сушують i лакують, Виходить непогано,

Услiд за щукою через мiсяцБ пiвтора. десь
у кiнцi квiтня, починае пiднiматися й iнша риба.
Спочатку пiднiмаоться бiлизна, але невисоко. На

розливних луках мече iкpy. два днi охороняс ii та
звалюсться назад униз, Саме тодi ii й ловлять: в

основному на скатах бiля розливiв на важку ко-
ливалку, яку кидаюrь угору проти течii й чекають
поки сильна течiя знесе ii вниз, Якраз тодi, коли
вона сама котиться по дну. стомлена вiд нересту
бiлизна ii й пiдбирае, Або ще ловлять на лег\i ко-
ливалки в районi нерестилищ, Там ловляться
здебtльшого caMlli-cтopor(i, Koтpl вiдlаняюIь
oKyHiB вiд iкри, Але бiля гнiзд ловiння специфiчне,
бо бiлизна не заковтус окунiв-агресорiв, а сильно
б'с носом, Тому пiд час риболовлi ударiв мохе
бути багаIо, але впiй[4аете лише liльkа штук, й
то, якщо витягнеIе. Адхе трiйник у цьому випад-
ку чiпляOться здебiльшого iз зовнiшньоi часrини
голови,

За бiлизною iде синець, L]e найлегша риболов-
ля. Синець бере на черв'яка. А йде BiH зграями, я б
HaBiTb сказав, суне хмарою. l коли BiH справдi йде,
то не дае закидачцi потонги. Тяlнrги його неважко.
HaBiTb духе великi на вигляд особини надто не опи-

руч у кущах



Мiсцевi рибалки ловлять синця тiльки тодi, коли не_
мае iншоТ риби,

Г]iсля синця йде плiткаi lйорська, велика, силь-
на, луска в пухирцях, плавцi червонi. Вона ще не
наiлася lрави й зовсiм не lipKa, Плiтку ваlою по-
над 2 кг тягнути на донний спiнiнг - море задово-
лення. Так вам опиратиметься хiба що шестикiло-
грамовий лящ.

Лящ заходить в особливо велиrlй кiлькостi.
Спочатку BiH два тижнi йде. займаючи вiльнi [4iсця
в "лохах" la .парlерi-, пlд час ходу його kлювання
залехить вiд погоди. Чо[,4усь BiH jде завхди, коли
починаеться змiна погодиl сильниЙ BiTep, дощ. За
весь час ходу в кращому разi випадае один - два
погожi деньочки, коли ловиться. l\4iсця ловлi зале-
ха]ь вiд темпераryри води, Коли вона холодна -
лящ iде Iiльки основним руслоI\4. проти течii, коло-
ною в шiсlь рядiв, зупиняючись у заводях на нiч пе-

репочити, Щойно вода досягне В'С, ляшi, як за kо-
N4андою, розбiгаються в рiзнi боки по заливних лу-
ках i починають концерт. Нерестиъся лящ духе го-
лосно, Непосвiдчений роззява мохе подумати, що
хтось тоне, й кинутися у воду ряryвати, 3а два днi
до нересту лящ перестае клювати (хiба що якийсь
випадково вiзьме). Пiсля нересry лящ не бере,

У TpaBHi починае брати щука та окунь. Найлiпше
щука бере на ховто-зелений мепс, а окунь- на п,lа-

ленькi вертушки. Такох з успiхом ловиться на жив-
ця, Найкращий живець у цих мiсцях щилалка. Це
дрiбненька травоlдна рибка, що хиве в прибереж-
них водоростях. Вона схо)€ на пiчкура забарвлен-
вям, але вужча, завдовжи 12 см. Риба сильно ви-
вергасtься, На зябрових кришках у Hei малевькi ко-

лючки, якими рибу мохна уtримати в руках. Лов-
лять ii пiдсакою, загрiбаючи разом iз водяним во-
лоссям. Риба з нього виповзае сама на березi, зви-
ваючись, як вух. LЦипалка - iдеальний хивець. Во-
на мохе хити на гачку два днi, Але це бувае рiдко,
бо вона - ласий шматочок для Bcix хижакiв, Я в
Сулi на Hei ловив щуку) окуня, судакаl сома. Щи-
палка не cтoiтb на мiсцi, а перiодично пiднiмаеlься
вгору, щоб ковтнуtи повiтря, або спускаеться на
дно, щоб заритися.

Також хороший хивець карасик, линок. За ра-
нок на одному мiсцi на одну поплавцеву вудку на
хивця мохна впiймати З0-40 велиlих oKyHiB,

lз почаrком спеltи на Сулi активiзуе]ься ловля
великого карася, Мiсцевi рибалки винайшли ефек-
тивний спосiб приманювати карася, Вони вибира-
ють мiсце серед заростей лаIаггя tа iнших водоро-
стей у тихо[,|у мiсцi глибиною 1,5-2 м, Потiм залiза-
юrь у воду й старанно розчишають дно вiд водорос-
]ей плямою дiаметром 2 м. Через rодину в це мiсце
на cBixl корiнцi та личинки збil аеться карась iз ycici
околицi. АкIивним мiсце ввахаеться три днi, ПотiN4
tреба розчищати нове, Ловити карася найкраще на
cвilaHKy до 9 год, а потiм - у найспекотнiший час з
]З до ]6-i, У цей час йоlо починас куса,] и корпоlд
{водяний клоп. l!,4ерзенна lварюка, що чiпляеIься до
луски), й карась лазить заростями, намагаючись
зчесаlи сiдока, За день на одну вудку за сталоi ло-
годи мохна впiймати З0 KapaciB вагою по 600-
800 г, Тягнуrи такого посiола велика Btixa,

З травня до пiзньоТ oceHiTyr добре ловиться сом,
Ловлять йоrо здебiльшого пiзно увечерi (з 21 до
24-i год) на донку, Як нахивку використовують пере-
важно медведку (капустянку). Вона недосryпна для
йорхiв i духе приваблива для сома. Такох ловлять
на маl.ушняк (шматок маl'ухи, обплуtаний повiдка-
ми), TaKoi мiсячноi ночi мохна втiшитися п'ятьма -шiстьма клюваннями сома, А один iз них (поставить
вас на колiна" (мiсцевий сленг),

Улiтку велико'i бiлоi риби немае, Зрiдка б'е
бjлизна бiля крутих обривiв на поворотi рiчки. Та й
вона скорiше дрiбна, нiж велика, На вудочку попа-
даеться лящ, але не масово.

3 кiнця серпня починае брати в'язь на горах.
Ловити йоr0 треба на серединi рiчки на перекатах.
А до кiнця ховтня цей процес перетворюеться на
полювання, Трапляються днi, коли великий в'язь
iде табунами. MeHi попадалися екземпляри понад
З кг, Клюють один за одним, iякщо напохваIi п,lаги
запас повiдкiв, то краще з дуже великими екземп-
лярами не п4орочитися - тiльки рибу розполохаете
й нiчого не впiймасте. Рiзко смикнули, обiрвали -iза насryпним. l не тiльки на вудку в проводку, а й
на стальку на спiнiнг. До речi, великого в'язя витяг-



нути на вудку велика проблема. BiH i на спiнiнгу
гачки розгинае. Та в цiй rювлiтопоsне вчасно зу-
пиниIися: навiщо стiльки риби? 3алишайIе на
розплiд,

Щука - королева Сули - бере завжди, Ну,
майхе завхди. На початку ховтня 1997 р. зi
мною стався такий випадок, Я блешнював вище
пороNlу бiля с, TapaciBкa, Улов був непоганий.
Вхе об 1]-й ранку у мене на одному мiсцi було
BiciМ щук рiзного калiбру й ще бiльше сходiв.
Щука брала червоний TBicTep, але неохоче, гра-
ючись, lшла за ним, смикала за xBicт, зрiдkа по_
падалася, Я обкидав вiялоN,а одну й ry ж дiлянку
завширшки MeTpiB iз 40 iзавдовхки MeTpiB 100.
Глибина - 2-З м. 3бирався вхе пiти, гадаючи,
що вхе все ryт виловив. Ах тут пiд'iхала кол_
госпна бригада рибалок iз величезною сiткою
(iнодi мiсцева рада виписуо лiценэiю бригадi на
вилов, решта тягають сiтки без лiцензiй), Поки я
пiдобiдав, вони проIяlнули cloМelpoBy ciтKy
прямо по мiсцю Moci ловлi й на наш спiльний по_

див витягли близько coTHi щук, Складалось вра-
хення, що водойма була напхана щуками, як
консервна бляшанка кiлькою, Тобто мiй улов, у
такоN4у разi, справдi виявився показником мля_
вого клювання, або того, що блешня була вибра-
на невдало.

Рiчка багата рiзною живнiстю: раками, боб-
рами, нутрiями, вужами,

Взимку Сулу обсвердлюють уздовж i впопе-
рек любителi попрацювати буром. Основна здо-
бич окунь. 3вичайно, попадасться и iнша ри-
ба - йорх, щука, але рiдше.

Рiчка вважасться судноплавною до MicIa
Лубни, lнодi нею проходять буксири з мiнiатюр-
ними баржаN4и. На Nlоторцi треба б}ти оберех-
ними. Не знаючи lиiсцевостi - не XeHiTb, бо
рiчка духе звивиста i за поворотом може бри
що завгодно.

Серед найбiльш диких lviсць славляться
плавнi в с. Плехiв, 3а радянських часiв у п'ятни-
цю ввечерi ryди пряN,|увала низка чорних ,,волг".
Це полтавськi "князьки" з киiвськими гостями
iхали активно вiдпочивати вiд портфелiв. е бага_
lo и lнших мiсць, Маючи дхил або моторlу,
мо*на без особливих зусиль дlстатися до май*е
незайманих мiсць, де неполохана риба сама ви-
лазить подивитися на гостей.

А загалоI\4, це треба побачити самому,

Фстскснкуре

- Я пuнулоrо ржу спiйпав тут рпбпну g очппа,
ях денце сIJянхrr, - raxe од'rн рr6dлха,
- Д у HoBi р.16rлнп Tirbш печiнrc фла ак воя
рlба заqдоашl, - Biиoeiдae юуrL
- Ташrх не буваеl Эпенаu трош печiнку, fu
л,одl х gас irоlь!
- Ях gненrдrД! охо, guенчrу i печiнху,,.

в.копrчевсьюлй

Д. Безryбенхо



на ((козчнкуD
Ну хто з людей старшого i середнього BiKy не

знас, що таке.Козинка,. Це iспраsдi слово
чарiвне. Ранlше, якщо збиралася компанiq на
вихlднi виiхати на природу з наметап,4и, liтаl]ою,
вудочьами, на запитаннq, ьуди лоiдеNао, lrшоi
вiдповiдi, як, ну звичайно, на Козинку, не було,
Скiльки людей проводили сво] вихiднi i вiдпустtи
на береtах цiеi невеличьоi чарiвноl рiчечки
поблизу Киева. А скiльки дiтей виросло й оздоро-
вилося на ii розкiшнiй природi, прозорiи водl,
цiлющому пoBiTpi,

Таку х назву, .Козинка", мае i риболовно_
спортивна база Украiнського товариства мис-
ливцiв iрибалок, розташована у мехирiччi Ко-
зинки i Днiпра,

Звичайно, у теперiшньому розмаirri баз, ту-
ристичних комплексiв, кемпiнгiв, (крутих, дач ця
база виt лядае доси lb сь ромно, Але це hа перший
погляд,

Редакцiйне завдання привело нас на рибо-
ловнi змагання з ловлi coМiB на квок, що прохо-
дили на цiй утемеерiвськiй базi. Зручно розташу-

вавшись в одному з будиночк]в, роэмовляемо з
диреkтором бази Анатолi€м Андрiйовичем
Проценком, який тут праuюс вхе друl ий piF,

- Це друге зп,lагання з ловлi colviB за мого ди-
рек I0pcтBa - розповiдае Анаголiй Андрiйович,
l кохного разу це - свято. От i зараз приiхало ба-
lal0 гос]ей, предсlавниьiв мас-медiа, Bci задово-
лен i,

База наша одна iз шести, розташованих у
Киевi i Киiвськiй областi, була створена на
членськi внески yTl\,4P iобслуговуе в основному
мисливцiв та рибалок, Але е й багато iнших ба-
хаючих порибалити. вiдпо.ити. Путiвl.и мохна
придбати пряп,ао у нас, на мiсцi, як на один-два
днi, так iHa увесь сезон. До нас iдуть залюбки
ц;лими сiI!.4'ями з дПьми, ,Що послу, вiдпочиваю-
чих на базi е ]З ошатних будиночкiв по 4 кiN4нати,
з постiльною бiлизною, радiоточкою. KyxHi з га-
зовими плитами, чмивальниви, ар] езiансьl'i
свердловини з чистою водою, 0тже, Mo,t.Ha iюш-
ку запашну зварити, iпiдсп,аахити свiй улов. Пра-
цюе на териlорil бази продуl'lовии магазиl- iпро-
кат човнiв.

Для членiв yTlV]P доба перебування з викори-
сlанням.]овна,ошlуе 5 грF. для ycix lнших -10 грн, База мае ]З0 човнiв, з яких кохного дня
на рiчку виходять 50 60, а у вихiднi iбiльше.

flобре ловиться у нас щука, судак, бiлизна,
бiла риба, З серпня вiдкривасться сезон полюван-
ня на перFаlих, в осьовному ка.оь, У L,boMy рочi
0ага Io у навволиш|-lх лiсах l рибlв, отож эаинятися
е чим кOхному. А про природу, чудовий пiщаний
пляж, днiпровсьhии красвид lоворитr' нiчоlо,

3ви"аино, ще баtаtо чого нам tреба зробиtи,
Будиночки потребують капiтального ремонry, чов-
ни тех tреба пiдlрип,4увати у належному claнi,
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lBaH lванович .a=-
с, Кривополе
lBaqo- Франкi BcbKoi обл.
присiлок Стаiще
тел. (0З4З2) З-ЗЗ-05

a
приби рати територiю. облаштовувати. адже
на[4 HiXIo fulаIерiально не допомагае н дерха-
B''l l 'lol,, ор,4 -./вбмо i, ы !/ |j п-|-, otI Blo
, ,/ -, г| о Ul, о-рrмd ll , r -1, B,r, Lо;б,tи.чиv
чd o1,1 Пгdl,,Vо ВlД,рr l' -о 'po,I'opl Md'd,,а l

рибальського пр1,1ладдя, снасIей, наживок,
Мр спло облашrувати к fu]HaTy для суддiв Феде-
рацil рибальського спорту, щоб fu]ати fu]ox-
,1вLlб рА \, cpl о ровоц,/l,/ l,,, ii р, бо, ов_

зfu!агання, Це ж так цiкавоL Я бачив за кордоном
с, ,t t б r ,и впdul ов} о lo plJ], 1\,l ']l 1l1-o l _lt о-
во. прибутково. BciM € заняття,

0 у нас задуlч]ка зробити базу працюючою
цiлорlчно. вже завезли три будиночки з обiгрi-
вол,l для любителiв зил"lовоj риболовлi, Тай
BOLF,|-,4 r Jo lолови ,,, dд-е в, i\a вiдомо, цо
8ере, рF,ь tоslднь Uё ]"7.р",.1,1,/ чJ. длq
ловл] щуки, яко у нас чимал0, вOда прOзора,
блешнi добре видно,

Так що запрошуеI!,]о, приlждкайrе, Вiдпо-
чинете на BCi сто, Тим паче, що й розташована
бо,о lегоп,]-|. Ки, во, t" 2б-м} .|-омр pi о
Об),,B,b'Ol"} ШО(А, В }lltd']o1-oV} РdИОН
Конч-Заспи До нас ходить 65 автобус зi
станцii ,,Видубич", мохна доiхати будь-яким
|-шим lраг, lор о\а \ бi. KalFBJ, вии,л н l

Tpaci бiля ,,BeXi", а Tat,] пiвгодини ходу, Для
людей тренованих це не проблема. а мис

']ивLrl пибагt и Ld\,16 ,J

Hi луски ваN4, н] XBoCTaI
Л,Демчук

ц

*;
*

м. Яремче
l9a9o- Франкi Bcbqoi обл.
вул. Bi|oBcbчoro, 2
Ел. (0З4Э4) 2-21-ЗЗ
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Марiя Петрiвна
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Орrони чугтя

Ознайомлення з особлuвостямu органiв
чуття у рпб i вiдповiднi знання в цiй гаrryзi до-
помаrають рuбалцi крац!е зроэумiтu по-
ведiнку рибu та ii реакцii, а такФк правпльно
пiдiбрати нахuвку чu прпнаду,

Рибу, яку хочеш упiйматu, треба вмiтп
энайти. Щоб риболовля була успiIдною, слiд
добре вивчитu повадкu рпбu, ii ФВiологiю та
анатомiю,,,Переслiдувач" повинен вчитпся
розпiзнаватц свою ,,эдобпч" - у цьому эапо-
рука успiry, Рuбалцi, безлеречно, потрiбен
досвh, що набуваеться на березi рiчки чu
озера, але й невелuкuй ексryрс до знань, якi
нdм пропонують дослiднuкu-iхтiолоrи, може,
виявптися дуже корпснuм,

Риби, як i Bci тварини, щоб орiенryватися в
с8оему середовищi, мають органи чупя, що дао
iM змогу виконувати хиттово вФкливi Функцii i

зберегги свiй вид у часовому просторi,
Риба повинна мати мохливiсть пересувати-

ся, тiкати вiд переслiдувача, знаходити партне-
ра для вiдтворення, харчуватися... iуникати бу-
ти спiйманою рибалкою!

Звичайно у риб видiляють п'ять органiв
чуття: дотику, нюху, смаку, слуху, зору.

У судака та щуки слух та зiр е найвахливiши-
ми 0рганами чупя дя розпiзнавання cBoei здо-
бичi й вlдповiдно нахивок iпринад, що iM готу-
юtь рибалки. Чуття доlику та смаkу не вiдiгра-
ють icToTHoi ролi; нюх такох обмехуеться деяки-
ми 0кремими випадками, зокрема, тодi, коли
для нахивки застосовуеться мертва рибка (цей
вид риболовлi мае своiх прихильникiв i часто бу-
вае успiшним, особливо для судака),

Ефективнiсть застосування iнших риболов-
них засобiв повнiстю базусться на слухових iзо-
рових вiдчуттях, Тут олiд враховувати кольори
нахивок та iх вiбрацiТ (воблери, м'якi нахивки,
блешнi та iH,), вiбрацii, що iдль вiд хивця, по-

iхтiопогiн / 1э
смикування нахивки з MepTBoi рибки, якi
зацiкавлюють хихакiв.

Високу ефективнiсть пахучих нахивок (воб-
лерiв, пахучих розчинiв, в якi занурюють м'яку
нахивку) порiвняно iз звичайними нахивками
ще треба довести. Потрiбний запах i спосiб
фiксацii нахивки - ось ключ до правильного за-
стосування чуття нюху при ловлi судакiв. якi, як
вiдомо, мохугь вiддавати перевагу певному за-
паху, властивому його природнiй здобичi. Але
про це iншим разом.

А зараз зосередимо сsою увагу на чупях зо-

ру iслуху судака i щуки. Розглянемо ocHoBHi ха-
paKlepHi особливостi очей цих двох хихакiв.
Заувахимо. що слух у них не вiдilрао Taкoi вах-
ливоi ролi, як зiр. Риби не мають явно вир (е-

них вух. як бiльшiсть хребетних, lxнi органи слу-
ху ховаються в хребтi i складаються з порохни-
ни, заповнено[ рiдиною, в якiй мiстяться каль-

цiовi згустки - отолiти, Проте одна частина вуха
проглядаеться духе добре, це - латеральна
(бокова) лiнiя. l[часто називають шостим орга-
ном чlття риби, але вона все х таки налехить до
слуху, HaBiTb якщо iсприймае звуки iншоi часто-
ти, Hix вухо,

Порiвняння особЛивостей очей, вух iбоковоi
лiнiТ судака i щуки дае мФкливiсть зрозумiти, чо-
му ббидва хихаки, що харчуються однiею й тiею
х здобиччю, мають рiзнi стратегii полювання i

зони поширення, Вони мають piзHi властивостi й
корисryються ними у пошуках ixi якнайкраще.
Наприклад, саме врахаюча швидкiсть дозволяе
гепарду упiймати газель, орел завдяки гострому
зору знаходить свою хертву, а короп, риючись
вусиками у мулi, вишукуе свою похиву завдяки
тактильним вiдчупям, Згадаймо деякi вахливi



.l zl / iхтlоrlогiн
характеристики як самоi води, необхiдноI для
iснуsання хиття, так iпiдводного середовищаl
що мае своТ особливостi й переваги. lЛiльнiсть
води у 800 разiв перевищуе щiльнiсть повiтря.
Тому звуки, що сприймаються вухом, а такох
коливання, вiбрацiТ, якi вiдчувають риби боко-
вою лiнiею, поширюються у водi надзвичайно
швидкоl на велику вiдстань iзначно краще.
Пiрнаючи в бассейнi, рiчцi чи озерi й затримав-
шись на мить пiд водою, ви мохете це легко пе-

ревiрити: зiткнення дsох камiнцiв аикликае
справхнiЙ шум, якиЙ мохна добре почуги на
вiдстанi кiлькох десяткiв MeTpiB вiд дхерела шу_
му. (cBiT тишi, (так називаоться Фiльм Кусто)
насправдi виявився cBiToM дивовихних звукiв.
Його насryпний Фiльм, присвячений свiтлу у
водi, мав назву,,Свiт без сонця".

Спинимося на свiтлi. Вода, наsiть найпро-
зорiша, е значно бiльшою перешкодою для про_
никнення сонячних променiв, Hix повiтря. У рiчцi
другоi категорiТ на глибинi зони ляща (а це
кiлька MeTpiB) р(е досить темно через природну
каламугнiсть води та планпон. Щоб визначити
сryпiнь потемнiння води у Mipy занурення, наве-
демо TaKi цифри: на метровiй глибинi освiтлення ,

у 5 разiв, а на R'ятиметровiй * у 75 разiв слаб-
ше, Hix на поверхнi вом.. Додамо, що кольори
мають рiзну спромохнiсть проникнення у водi. У
бiльшостi рiчок i озер Фiолетовий i синiй не
сприймаються ухе пiсля перших 5 м занурення,
а пiсля 10 м у пiдводному cвiTi домiнують зеле-
ний iховтий кольори, У водоймах, перенасиче-
них рештками рослин iтварин (як, наприклад,
заболоченi рiчки lрландii та воднi середовища
навколо Шовiньi), тiльки червоний i качJтановий
кольори мохугь проникати всього на 3 м у гли-
бину. Огхе, чим глибше - тим темнiша вода i,

вiдповiдно, менше кольорiв у нiй пrохна
розрiзнити.

KpiM того, BciM вiдома така якiсть води, як
здатнiсть до дифракцii. Свiтло заломлюеться,
проходячи крiзь воду. Це означае, що сонячнi
променi вiдхиляються в yciX напрямах iKoHTpa-
сти зникають духе швидко у Mipy занурення.

cKaxiMo, пiд водою ри ба

ви [r|огли помiтити, що вхе на глибинi 4-5 м
сгае вахко орiентуватися, неначе в TyMaHi: ви-
димiсть погiршуеться, що приводить до деэ-
орiентацii,

У 1999 р. було доведено, що бiльша часtи-
на прiсноводних риб розрiзняе кольори, Май-
хе з певнiстю можна ствердхувати, що це сто-
суеться такох судака i щуки. Але для того, щоб
риба могла розрiэняти кольори, вони мають
бути максимально до Hei наблихенi, тобто
опущенi на ii глибину,

Судак. BiH, як вiдомо, любить веллку глибину
i калам}.тну воду, rому мае невеликий шанс ско-
ристатися зi cвoei спромохностi бачити кольори.
У мiсцях його природного мешкання панують зе-
ленi й xoвTi кольори, В таких умовах на)t(ивка
будь-якого кольору буде виглядати зеленою або
ховтою. У чорно-бiлому Фiльмi Bci предмети бiлi
або чорнi з yciMa перехiдними вiдтiнками свiтло- i

темно-сiрого. Конкретно це означае, що при
слабкому освitленнi вода буде маги темний, жов-
тий або зелений колiр, i бiла або свiтло-хоsта на-
хивка сприймаеться як свiтло-ховта або свiтло-
зелена, l навпаки, у добре освiтленiй водi iчер-
вона, i чорна нахивка сприймаються природно,

Але звернiть увагу на м'якi нахивки i вобле-
ри зеленого кольору: вони мOхугь повнiстю зли-
тися з оточуючим середовищем! Отхе, розумно
використовувати двOколiрну нахивку, напри-
клад, бiло-чорну або ховто-свiтло-червону. Лус-
ка хивцiв мае властивiсть поводити себе, як
дзеркало, гобто вiдбивати колiр води, яка ii ото-
чу0, а сам хивець залишаеться майхе не-
помiтниlм.

Ti, хто любить пiрнати, безперечно, помiти-
ли, що бiлу рибу (у прямому смислi цього слова)
духе вахко побачити. Плiтка, уклейка, головнi
та iншi риби у водi майже не видiляються, Тх ви-
дають лише очi та iнодi плавники.

.Щобре сприймаюlься лише коропи, Тх тем-
ний колiр добре видiляеться у неглибокiй i не-
скаламученiй водi, Так само i в морськiй водi:

риби зi срiблястою лускою майже не видимi,
HaBiTb тодi, коли навколо того, хто пiрнае, ix де-
сятки. Судак, якщо BiH перебувао у достатньо
освiтленiй sодi, що добре пропускае Bci кольо-
ри, найкраще сприймае червоний колiр. ciт-
Ki8Ka його ока завдяки особливому пiгменry ду-
хе чуглива до цього кольору, тому для судака
найбiльше пiдодить наживка червоноrо кольо-
ру в не духе темнiй водi на невеликiй глибинi, а
такох бiла чи свirло-жовта в калам}"тнiй водi на
значнiй глибинi.

Ф-liЪi"тТ*Тг:н
/ оинl кlлькох MeTpiB

л духе важко_ розрlз-
, _!r, ' НИТИ ЗВlДКИ ИДе СВlТ-

ло. якщо ви любите
пiрнати у прiснiй водi,



Отох теоретичнi sисновки, що випливають iз
наукових дослiдхень, збiгаються iз пракгичними
спостерехеннями рибалок, якi давно ломiтили,
що найкраще викорис]о8увати для ловлi судака
на)|(ивки трьох кольорiв: ЧЕРВОНОГО, БlЛОГО
й ховтогоl|!

lЦука. У Hei все дещо простiше. Вона, без-
перечно, бачить kольори краще, нiж судак, до
тог0 х розташовуеться пiд водою так, щоб ба-
чити все, що робиться на ii поверхнi. Отхе, для
Hei досяхнi Bci кольори, i вона мае здатнiсть ix
сприймати. То[,4у, не вагаючись, частiше змi-
нюйте кольори нахивки, щоб спонукати щуку
ухопити ii, це мохе мати вирiшальне значення
для вашоIо успiху, l навпаки. при ловлi судака,
яkий ллавас у каламутнiй водi, змiна наживки
червоного кольору на синiй не дасть ходного
результату.

Але наявнiсть чи вiдсутнiсть здатностi бачити
кольори не €дина властивiсть очей: в Olивою е
такох чiткjсть сприйняття предмета. В цьому
вiдношеннi обидва хихаки не духе здiбнi: iX ако-
модацiйнi спромохностi досить обмеженi, У лю-
дини акомодацiя, що е чимось подiбним до фо-
кусування у фотоапаратi, вiдбуваеться завдяки
м'язам, що злегка деформуюIь кришталик ока i

тим самим змiнюють його оптичнi властивостi.
М'язи х ока риби мохуть лише наблизити кри- ,

шталик до сiткiвки чи вiддалити, що значно по-
слаблюе,,фокусування".

Отох судак чи щука не будуrь духе стурбо-
BaHi кульками грузил бiля нахивки, яку смика-
ють, або гачками, HaBiTb завеликими. Вони
сприймають лише загальний силует. Не витра-
чайте час, захоплюючись деталями форми чи
кольором нахивки. На це мохе ,,упiйматися"
лише рибалка!

Ще одна властивiсть очей - спромохнiсть
сприймаIи рухи, Представники ,(ивого cBiry ду-
хе рiзнi в цьому вiдношеннi, Муха, наприклад,
мае дивовихну здатнiсть бачити рухи, вона
розрiзняе все хиве, що ii оточуе, iTiKae при най-
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меншiй небезпецi. Спробуйте Ti упiймати - i ви
в цьому переконаетесь, Дя таких хихакiв, як
щука та судак, що спохивають хиву ixy. духе
вахливо бачити рухи, щоб упiймати свою херт-
ву. l тл вони такох духе рiзнi. Щука, на вiдмiну
вiд судака, духе добре бачить рухи.

Виникае запитання: а як хе судак компенсуе
цей зоровий дефiцит? ciTKiBKa ока судака вкри-
та тонким шаром, що ма€ властивiсть вiдбивати
свiтловi променi i концентрувати найслабше
свiтло в темнiй водi, Це дао йому велику перева-
ry перед своею здобиччю, позбавленою таких
властивостей, i дозволяо леrко улiймати будь-
яку рибку в каламуrнiй водi.

Отхе, хоч судаку i бракуе чiткостi бачення, очi
його духе чрливi до наименшого освiIлення.

l ще одна аахлива деталь. Майхе вся риба,
яку спохивае хихак. добре бачиlь Bci о]очуючi
предмети iз бокiв, iспереду, iпоза нею. Щука,
що володiе BciМa цими якосlями, на вiдмiну вiд
судака, бачить i Ti предмети, що знаходяться
угорi над нею. Духе висоkе розlашування ii
очей вiдносно черепа дае iй цю перевагу над
своiми лотенцiйними хертвами, У неi духе ма-
лий так званий ,,слiпЙй кут": вона мохе бачити
у BciX просторових вимiрах iyвa)fio спостерiгае
за BciM, що iT оточуе, _1

Рибалка, що е наземним ,,розбiйником", хи-
хаком вiдносно риби, сидчи на березi, безпереч-
но думае про rе, чи бачить йоrо риба, яkу BiH хо-
че упiймати. Виявляеться, що судак i щуrа. як i ре-
шта iнших риб, лише частково мохуrь бачити те,

що вiдбуваеться поза водоймою. Проте, хоч ця
здатнiсть i не духе розвинуга, вона все х наявllа
у риби. Встановлено. що риби краще розрiзнqюlь
об'еfiи, що швидко рухаються в ix полi зору. нiж
Ti, що перемiщуються повiльно. Так що будьте
обережнi: уникайте силуетiв. що видiляються на

фонi свiтлого неба, i швидких pyxiв,

Жак lB Брана

("Роболомs хrжакiв")



бовити uryKy riЪ копивальнi блешнi мене
J Iвчив батько. а на снасточку - баlько мого

друга, завзятий спiнiнгiст-щуколов. Ловля на снас-
точку була духе результативною, особливо влiтку,
коли щука на ,,залiзячки" й дивитися не хотiла, Ця
снасть, на мiй погляд, мао два мiнуси: проблема

рибок, котрих треба наловити й по змозiзберепи,
та труднiсть,,реryлювання" cнacTi (рибка ма€ йти
piBHo й добре грати) перед кохним закиданням, бо
рибка у процесiловлi (закидання, дрiбнi зачепи за
граву) збиваеrься. Поява вiброхвостiв полеlшила
завдання налагодхення й пiдвищила yHiBep-
сальнiсть цiеi cH4cTi: рибка трийма€ться набагато
краще, грузило й рибка замiнюються швидко, мох-
на викорисrати рибок будь-яких розпriрiв,

Гумову рибку (вiброхвiст) мохна насамувати
Tpbollla способами: класичним - на дхиг-головку,
на двiйник через oтBip у тiлi рибки. на двiйник у
районi живоlа. MeHi подобаеться третiй BapiaHT,
бо рибка монryсться на гачки один раз iменше
трiпаеться й рвеIься пiд час заI\4iни грузила й про-
цесу ловлi,

У другому й третьому BapiaнTax також пiд час
монтаку через заводне кiльце рибка мае бiльше
свободи, й, вiдповiдно. ii гра привабливiша,

Гlрактично на вiброхвiст можна ловити скрiзь,
треба тiльки пiдiбрати вiдповiднi до умов рибку й
грузило (джиг-головку), Розrлянемо кiлька кла-
сичних прикладiв.

1Ci / еЕкрЕти успiху
Рiчка, глибина, течiя
Туг мохливi три варiанти.
Ловля бiля поверхнi вздовж травп. Туг краще

використати човен. Але мохна ловити iз берега,
просто треба взяти довший спiнiнг (2,7-З м) iзай-
ти у вOду мя зручностi закидання, 3акидають вниз
за течiею або вгору, якщо течiя несильна, Грузило
треба в такому разi застосовувати легке (4--6 г),
поводок просто обов'яэковий для ловлi на вiб-
poxBicт, Проводку роблять уздовх береrа на гли-
бинi 20-50 см вiд поверхнi води (залехно вlд тоtо,
на якiй глибинiтрава).

Якщо закидають вниз за течiею, тQ проводку

роблять лроти течiТ. й вона трохи пiднiмас принаду,
У цьому разi вiброхвiст можна весIи повiльно,
перjодично пiдтяryючи та посмикуючи, Якщо заки-
дають проти течii, то вести принаду треба швидше,
трохи пiднявши кiнчик спiнiнга i пiдсмикуючи вгору,

Коли пiд час проводки на принаду чiпляеться
водна рослиннiсть, треба пiдняти трохи вершинку
спiнiнга, й принада пiде вище. Тобто виходить, що
глибину проводки в цьому разi можна мiняIи
спiнiнгом,

Ловля у напiвводu аздовж береrа. Трап-
ляегься, що поруч iз лататтям глибина (,чисlоi_ во-
ди 1.5-2 м l HaBiTb бiльше. У цьому разl можва ло-

, вити у напiвводи, тобто дати принадi трохи опусти-
тися й застосовувати пiд час проводки пiдтягуван-
ня з великою амплiryдою коливання та "згладхену"
сходинку, тобто обловити весь горизонт до донноi
рослинностi. Пiд час проводки вниз за ]ечiсю гру-
зило треба використовувати вахче (8-12 г), щоб
його не встигло знести lечiею ранiше, Hix воно за-
нуриться на потрiбну глибину, Проводка
piBHoMipHa, швидка.

Ловля бiля дна на Фарватерi. Туг усе зале-
)(ить вiд того, яке дно, Якщо воно вкрите рос-
линнiсlю, то треба при першому закиданнi пораху-
вати час падiння принади, й при насryпних заки-
даннях починати проводку на вiдстанi ']G-lЗ см вiд
дна. Грузила застосовують вахчi. Hi)t( у перших
двох BapiaнTax (10-24 I). залеr(но вiд сили течii:
чим сильнjша течiя й бiльша глибина, тим важче
грузило, Гра принади мохе бли рiзноманiтною:
piBHoMipнa проводка з пiдтягуванням, смиканняI!1
ТОЩО, (ЗглаМеНаD СХОдинКа.

Якщо дно чис]е, мохна проводити принаду по-
близу дна, черкаючи злегка по ньому (пiд час про-
водки проти течii це легко вдаеться), або застосу-
ВаТИ СХОДИНКОВУ ПРОВОДКУ, ЧИ ПРОВОДКУ (На ЗНОС,
(пiд час ловлi з берега).

Озеро, глибина рiзна
Ловля з-пiд поsерхнi. 3алежно вiд того, яlt

близько вiд поверхнiтреба провести вiброхвiст, про-
водку слiд починати або зразу пiсля приводнення
принади, або дати iй зануритися на потрiбну глиби-



ну. У такому pffii течiя будьякоТ iнтенсивностi не
впливае на проводу Й контролювати принаду лег_
ше, Для повiльноi проводки грузила слiд застосову_
вати легкi ( 4 -6 г), для збiльшення дальностi заки-
дання * ваt(чi (&-'l2 г), але тоЛ проводка мае буrи
швидкою, щоб витримати потрiбне занурення.

Пiд час повiльноi проводки мохна застосовува-
ти рiзнi методи гри принади, а от при швидкiй -
мохливе тiльки коротке посмикування по ходу по-
сування.

Ловла у напiвводu. У цьому разi залошо вiд то-
го, на якiй глибинi треба провести приlvанку, виби-
рають грузило. Витримування рiвня проводки зале_
хить вiд швидкостi проводки: при зниженнi швид-
KocTi принада заtлиблюеться, при зростаннi - вихо-

дить нагору. Мo)(ливi рiзнi варiанrи гри принад4.
Ловля бiля дна. Для ловлi бiля дна мохна за-

стосовувати грузила вагою 9-20 г залехно вiд гли-
бини та харакгеру проводки, Для повiльноТ piвHo-
MipHoT проводки треба корисryватися грузилами
9-12 г. У цьому раэi приманку кладуIь на дно, тро-
хи вiдривають вiд дна. пiдтягуючи спiнiнг, й
повiльним обертанням коryшки проводять бiля
дна. Якщо вiдчуваоться зачiплювання за дно,
шsидкiсть проводки треба трохи збiльшити.

Для чlвидкоТ piвHoмipHoi проводки та збiлыUення
дальностi закидання мохна взяти грузило вагою 12-
16 г. Для проводки сходинкою мохна використовува-
ти грузило ваrою 10-20 г зало(но вИ того, яку
швидкiсть падiння грузила треба досяпи,
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Проводку сходинкою мохна робити рiзними

способами.
Покласти принаду на дно, трохи пiдняти кiнчик

вудища (кл м ( хилкою та водою - близько
З0"), зробити кiлька обертiв котуLlJкою, трохи
пiднявши принаду вiд дна, припинити обертання,
вiдчуги доторк принади до дна (краще викорис-
тати хорсткий спiнiнг - торкання дна сприй-
маоться вираэнiше), знову зробити кiлька обертiв
котушки i т.д,

Гlокласти принаду на дно, зробити кiлька (2-4,
залехно вiд висоти, на яку i'I треба пiдняти) швид-
ких обертiв котучJкою, трохи пiднiмаючи принаду
вiд дна, потiм обертання уповiльнити (швидкiсть
обертання у такому разi впливае на швидкiсть i куr
падiння принади), поки принада.не торкнеться дна.
Повторити цикл.

Покласти принаду на дно, вибравu_tи слабину,
потягнуrи вудлищем, опустити кiнчик вудлища, ви-
брати слабину коryшкою, знову потягнуtи вудли-
щем i т,д. Цей спосiб вигiдний ,Тим, що потяryвати
вудлищем мохна пiд будь-яким кутом до поверхнi

дна, короткими, довгими ривками; мохна або клас-
ти грузило на дно, або тiльки чиркати грузилом об
дно, або взагалi не торкатися дна, тобто гру при-
нади мохна урiзноманiтнити,

Мохна сказати, Що перший iдругий способи
кращi мя судака, третiй - для щуки,

} . е. Бсrозероа
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Поводок
При ловле хищных рыб незаменимым атрибу-

том рыболовной снасти является поводок. Без не-
го обойтись нельзя.

Назначение поводка - выдерхивать острые
зубы хищника. Поэтому к поводку предъявляются
повышенные требования, такиеl как высокая раз-

рывная нагрузка, толщина, цвет, гибкость.
Наличие на рынке Украины всевозмохной

пазиатскойо продукции сомнительного качества,
ставит рыболовов перед проблемой выбора хо-
рошего товара. Наличие красивой этикетки и
упакOвки не всегда является гарантией качества.

Широко распространенные вольФрамовые, а
такхе кевларовые (ARAMID) поводки если и вы-
дерхивают острые зубы хищника, то, как правило,
деФормируются (скручиваются}, а внешняя оплет-
ка разлохмачивается. В результате снихается
прочность и требуется замена поводка.

Особого внимания заслухивает продукция зна-
менитой французской Фирмы "cANNELLE", спе_
циализирующейся на выпуске материала для по-
водков. При призводстве поводков изпользуется
инсФументальная сталь с гальваническим пOкры_
тием, которое исключает появление рхавчины.

NYLFLEX 
-структура 

1х 7
Семь стальных нитей покрытых термо-
обработанным нейлонполиамидом.
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lБ. SUPRAFLEX - струкryра 7 ., 7
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ной нагрузки.

А ГtВПДГlВХ - микроканатная 0тальная
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@ ifr,'l:лl*ffif4il,f*ffiЁ
вых волокон по особой технологии,
об_еспечивающей 100%-ное антипере-

кручивание, большую гибкость. Пракгически не
ПеРетирается зубами хищников, 
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Ocaott*
Во второй половине сентября и почти весь ок-

тябрь карась, уйдя от берегов, начинает браТЬ
на "чистой воде". Под берегами мохно его пой-
мать, но рехе. Вода становится прозрачнееj ка-

рась все осторохнее. Имея лодку, всегда мохно
найти карася в глубоких частях водоема, где он,
собравшись стаями, хдет - не дохдется вашей
прикормки и червей,

Став на якорь, кор[4ите хмыхом, горохом, ка-
шей нахивляйте червяка - и вперед! Череэ ,l0-
15 мин на месте брошенной прикормки в водо-
емах с илистыl\4 дном начинают появляться пузьF
ри на поверхности вOды - это пришли караси и
ухе рOют грунт...

Ловят в это время карася часов с g-10 угра до
4-_5 вечера. Он, как и многие другие карповые
рыоы, переходит на 0сенний режим питания *
днем, Иногда он берет исключительно на даль-
них расстояниях - 10-15 м и блихе к рыболову
подходить боится, поэтому часто выручает ''ре-
зинка". На нее берет карась покрупнее. ВпрочеNа,
осенний карась радует своими размерами, мел-
кий перестает ловиться и в основноlv беруг мер-
ныеl красивые экземпляры.

Одеваться приходится потеплее, так как
осенний ветерок да остывшая вода дают о себе
знать... Но и удовольствие получаешь огромное,
от осенней природы, тайны осенних вод, особен-
н0, когда не MoxeuJb втащить садок в лодку...

сЕкрЕти успlху / .l9

Но постепенно осенний клев затихает, карась
берет все рехе, перепады погоды, холодные
дохди загоняют его в "берлоry". Он просто стоит,
брать не хочет... Значит скоро зима...

Зсd#
3имой карась ловится с перволедья до янва-

ря, в январе - Феврале - х}л(е, в марте и до
вскрытия водоемов - хорошо, а иногда в затях-
ные оттепели с солнышкOм - очень хорошо.

Вероятность клева карася в определенном
водоеме зимой зависит от многих фаrгоров, По
моим наблюдениям он ловится в водоемах с пес-
чаным или илистым дном при наличии в водоеме
хищников. В водоемах с илистым, торФяным
дном, где обитает только мирная рыба, карась не
ловится, хотя мохет и не залегать в осевшую тра-
ву и ил, а бродить стадами прямо подо лцом,..
Во всяком случае, в оэерах, где есть карп и ка-
рась, но они не ловятся, зимой мне приходилось
ловить только пескарей,.. Хотя рядом, через дам-
оу, в озере. где тOлько появился окунек, карась
начал ловиться. Думаю причина этого - кисло-
родный рехим водаема.

В это время карася ловят на зимние удочки -поплавчанки и на мормышки. Леску хелательно
ставить потоньше, а кррчок поменьше. На им-
портную леску 0,'12 с крючком N92,5 спокойно
мохно ловить карася до килограмма. Чем нех-
нее снасть, тем больше поклевок - это зимой за-
кон, Поплавочная онасть долlt<на быть отреryлиро-
вана на меденное погриение поплавка, груз -легкий покаток. Мохно поплавок заменить дин-
ным металлическим или пластиковыl\,l кивкOм с
большим сектором рабочего хода. Основное, ка-
рась не дOлхен почувствовать массу крючка и
груза. которые компенсируются подьемной си_
лой поплавка или кивка...

Из мормышек предпочтительней малая "че-
чевичка", дробинка диаметром 4 мм, черный му-
равей. Хелательно отреryлировать мормышку на
длинном кивке и опускать ее так, чтобы она крюч-
ком с нахивленным мотылем только касалась
дна, а не лехала на нем, мохно приподнять на
1-2 см от дна. Иногда карась берет на "игру", во
всяком случае всегда полезно пошевеливать
мормышку у дна. В качестве накивки исполызу-
етоя мотыль. На "беэмотылку" карась, говорят,
тохе ловится, но мне не попадал ни разу,

Место лова следует выбирать, исходя из осо-
бенностей водоема, на "карасиных тропах", зи-
мовальньiх ямах. Если вы нашли небольшую
бровку 10-15 см или подводную веточку в таком
месте - карась, как серебряная медаль, будет
вам наградой!

В. Цетковскuй



ао / c..{Acтi: винАходи Мал 1. Вумцце храще вuго-
товuто з лiщон, (дов'ruна 2-
З м). Полцхурrrтп, вrrсуцlarтu,

проолiФrтu

Мал 2, Мотовltльце можна вп-
пllлято з Фанер, тarвцrноа

З-5 мм, rос'рi кутп защлФу-
вато uкурхою. Краще зробu-

Tll з пlrастмасп (rнучкоi, що
не трiскаеться), оскiльхп вонd

не розмокае у Еодi

Мал 3. Прохiме кiльце храще
зроблrт|, зi стальноrо пюry

дiамеtром 1 -1 ,5 мм (можна
впхорпстаf, пrit cTapoi зла-

MaЦoi ларасольхr)

Мал 4. Кiльце тюльпан вr-
rотовляеться з двома вот-
камп кiльIý, пр, в'sзуеться

до вумпща нцткою i змочу-
еться водостiйхпм меем

Якось, роздивляючись американськi спiнiнги, подума-
лось: (невхе ми rjршi й не можемо придумати щось
оригiнальне i просте у використаннiЪ Так виникла дуN4ка
створити невеличкий пкишеньковий" спiнiнг розмiром 3
долоню. Саме рука й пiдказала Його форму. Такий спiнiнг
зручно носити в кишенi i BiH завхди lvохе бути пiд рукою.
3а баханням йо[о моц!rа переробити на звичайний, при-
ладнавши вудлище.

На мотовильце спiнiнга, зробленого за формою руки,
намотати до 50 м хилки, дiаметр якоi залехить вiд того,
яку рибу збираетеся ловити. На карася, плiтку, ляща, оку_
ня реr(омендую 0,2- 0,25 мм, на коропа, судака, щуку -0,4--Ю,5 мм. Кiнець хилки протяпи через прохiднi кiльця i
тюльпан. Потiм прикрiпити снаfiь.

Закидати снасть треба, Iри[,|аючи лiвою рукою за ко-
мель вудлища, правою - у Mjcтi крiплення мотовильця,
притримуючи вказiвни[,i пальцем витки хилки. Вказiвний
палець випрямляти у кiнцевiй митi змаху, Пiсля падiння
cнacliHa воду пальцеN| притримаrи витки жилки iповер-
нути lvотовильце на 90" вiдносно oci вудлища, затиснути
lайку, комель вудлища притиснуIи лiктем лiвоТ руки до
гулуба, цiею х рукою тримати спlнiнг у Micri крiплення
мотовильця, правою рукою намоryвати хилку.

При повторному закиданнi cНacтi ослабити гайку, по-
вернуги мотовильце у вихiдне лолохення i зробити змах,

Мал 5. Мя хрiллення мотовпльця 3 вудlаrщем_потрiбно в останньому на вйстанi 45-5О см вй хомеля посере-
денi товцrrнп зробптu отвФ дiаметром 3,5 мм i з'еднатп мотовпльце 9 вудлrщем за допомоrою rвпита з

рiзьбоlо М 3 та rайх' барашхrr, мiж мотовольцем та вумrщем устаiовптч шайбу iщuною 2-З мм.

мал,3 мал.4

Мал.





вiдшвiдний момеЕт лри пiрцаннi, повiтя пИ маскою стае
недостатяю i його тиск у пiдмасковому просторi стае
менlлим, нiж у навколишньому середрвиФ та тканинах
обличчя. Маска присмокгу€ться, як медична банка.
НаслЦом цього мохуtь qrати lФововиливи в пiдlllкiрну
клiтковину, розриви наЙrcнцих суд,lн в очах, хровотеча з
носз. Причому, чим бЙыле оrлядрве срю мас{и, а зна_
чlrть i пiдмасl@виЙ простiр, тим бiльше коипенсtпочого
повiтря тЁба на пiмув Macloi. При пiрнаннi цей чинник е
одli€о 3 причин, якi скорочують пiдродний час пiрнача.
Керуоlись lим, дtя пiдвод,lоfо полtовання варто виби-
patи масху з опtимальним спiввiдношенням (глядовоrо
скла Й обсr.у пiдIttаq(oвоrо простору,

Несприятливо впливае на наlл орrанiзм HepiBHo-
Mipнicтb riдростатичного тисху водх. При зануреннi
або спливаннi наше тiло займа€ приблизно вертихаль-
не положення й величина тиску мiж верхньою та ниж-
Hbolo частинами тiла буде мати рiзне значення. На-
приклад! при спливаннi вiдбуваеться фiзичне стиGкан-
ня поверхнеЕих судин нижньоi частlлни тiла й, отже,
кров буде леrще подаватися у верхво частинtl, а Biдтi(
буде утруднений. Це пiдвищуе навантаlGння на сер-
це, призвод|1ть до лорушення нормального кровообirу
в нихнiЙ частхнi тiла, а вiдтак до ii lлв]rд(ого охолод-
хення. вiдповiдно ситtlацiя змiнюеться при зануреннi.
У rоризонтальному поло)(еннi рiзниця тисriв Mix
нихнiми та верхяiми дirliнками тiла незначна, що не е
серЙозним навантахеннrм для серця.
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Таблпця 1. Прuпустuнuй чес перебування
лмuнн у

час, rод Темпераryра води, "С

28 l25 22 19 18

Припустимий 4 2 ] 0,5 0,25
Перерва
1,4iж спусками 0,5 1 ] ],5 2,а

водi без

Чутнiсть i поширення звуку пiд водою icToTHo
вiдрiзняються вiд повiтряних.

.3вукова хвиля рухаеться у водi приблизно в 5
разiв lлвидше, нiж у повiтрi. 3давалося б, щЬ чрнiсть
також повинна полiпцJуватися. Однак цьоrо не вiдбу-
ва€ться. Рiч у TiM, ч{о звукова хвиля може потралити в
наше вухо двома lлляхами - повiтряною та кiстковою
провiднiстю. У першому випадку, пройшовlли зовнilл-
нiй слуховий прохiд, вона впливае на барабанну пере-
тинку й слуховi кiсточки середнього вуха. У другому,
звукова хвиля впливае безпосередньо ва кiстки чере-
па. На поверхнi переважае повiтряна, а пiд водою -
KicTKoBa провiднiсть. З огляду на те, що остання при-
близно на 40Уо нихча повiтряноi, вiдбуваеться заrаль-
не поriршення чутностi. lЦоправда, помiчено, що в ре-
зулътатi систематичних тренувань можна виробити в
собi спромо)хнiсть досить точно орi€нryватися пiд во-
дою _3а 

звуком. Одна( пiсля припинення тренувань
,придоанl навички lлвидко втрачаються.

3ip, свiтло, сприйняття кольору пiд водоlо також
3азнають серйозних змiн.

Видимiсть у водi перебувае у прямiй 3але)ftостi
вiд освiтленостi та захисту очей плавця масхо|о.
3датнiсть води заломлювати променi май,(е iдентич-
на оптичнiй системi ока. Якшо плавець без маскиl то
променi свiтла, проходячи крiзь воду й попадаючи в
око, безпосередньо дотиl(аються до Hei, маЙже не за-
ломлюються. Зобрахення Фокусусться за сiтхiвкою,
як при далекозоростi (бiльще Hiж +20 дiоптрiй) i стае
розпливчастим. ГоGтрота зору пiд водою знижуеться в'l00-200 

разiв.
Зовсiм iнlлi умови смадаюtьсс, коли мi)l очима й

водою е повiтряний проlларок. ТоД, перед тим як по.
трапити в оl(о й заломитися в його оптичпiй системi,
промiнь свiтла проходить щар повiтя, я( це вiдбу_
ваеться в звичайних земних умовах. Однак у цьому
випадху наста€ спотворення зоровоrо сприйняття (як
розмiру предметiв, так i вiдстанi до них), що одерха-
ло назву - яsице рефракцii. Його супtiсть полягае в
подвiЙному заломленнi свiтловоrо променя на lдляху
до ока по меЯ оптичних середовищ волlа - с|(ло -повiтря. Правильне сприйнrття видхмого пiд водоlо
досяrаеться тiль(и з набугтям практичних навичох.
Позблися цього явичlа допомаrають такох спефальнi
коригуючi стекла на масцi.

Промеllиста енергiя зав)|(ди частково погли.
наеться тим середовищем, черФ яке проходшть, KpiM

]rJi

I
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овФя в лiдмасковому просторi стиска€iься пiд
вмивом зовнilлньоrо 

'иску 
водп. При фому

опiр rуши, з якоI вигоюмено фланець Maclo4,
не дрзволяс йому зменшуватися др потiбноm
об'ему й мати тиск рiвний навколишньому. У



Таблпця 2, Прпllустuнпй час перебwання
у водi в гiy'{юкостrопi

цього, сryпiнь проникневня свiтла у воду значною
мiрою залежить вiд кута падiння променiв вiдносно
поверхнi водоЙми. НаЙбiльша кiлькiсть свiтла значною
Mipoю проникае пiд воду при прямому KyTi перетину й
навпаки, чим гострiший кут, тим бiльше променистоi
eнeprii вiдбиваеться вiд води й прямуе в атмосферу.
Дрiбнi брижi на поверхнi сприяють полiпшенню
освiтленостi пiд водою. А от полуденне сонце не
зовсiм зручне для пiдводноrо мисливця. Вода в цей
час набирас свiтло_молочного вiдтiнку! якиЙ поriршу€
видимiсть. До тоrо ж зникають TiHi вiд рель€фу дна,
що погiршу€ можливiсть маскування стрiльця.

Не варто забувати й про адаптацiю зору до
пiдводного освiтлення. Для цьоrо бажано перед
пiрнанням побrти трохи "у темрявi". Пiд час riпервен-
тиляцii закрийте очi й ро3слабтеся. lliсля занурення
пiд воду зiр у цьому разi буде набаrато rострiшим, lцо
може стати вирiшальним при зустрiчi з рибою у,
напiвводi.

Уперше опинившись пiд водою, людина вiдразу
звертао уваrу на рiзlry змiну rами кольорiв. 3 rлиби-
ною вiдчугтя кольорiв значно поriршуеться. Пракrично
вода являе собою синiй свiтлоФiльтр. Причому
щiльнiсть його збiльlлуеться пропорцiйно rлибинi за-
нурення,

Найкраще пiд водою помiтнi бiлий i жовтий колiр.
Найбiльruе з глибиною ослаблюються ховтоrарячi та
червонi тони. ocTaHHi поглинаються вже на rлибинiЗ-
4 м. Пропорцiйно збiльшенню rлибини помiтно
поriрчrуеться сприЙняття синьоrо та зеленого кольо-
piв, хоча вони й мають найбiльlлу дальнiсть проник-
нення. Зрештою, на великих глибинах навколишне
тло набувае зеленкувато-синьо-фiолетовоrо забарв-
лення. .

Порушення сприйняття кольору може призвести
до тоrо, що плавець, вчасно не заува{ить кровотечi,
якщо вона виникне з якоiсь причини. Про це варто
пам'ятати, як iпро те, що в морськiй водi больовi
вiдчуrтя притупляються,

ПИ час кожноrо виходу на пiдЕодне полювання
стрiлець стиl(аетъся i з iнlдим неприемним чинником
водноrо середовицlа - вsликою теплопровiдliстю. Лю-
дина нё моке довrо пёребувати HaBiTb у теплiй водi. Пе-

посЕйдон / аз
Таблиця 3. Час перебування у водi gалехно

вИ П температwu,

реохолодЁення й зневоднення органiзму, що виника-
ють при тривалому перебуваннi у водi, призводять до
рiзкого погiршення загальноrо стану. помутtliння
свiдомостiта ii втрати, Данi про час перебування у водi
без гiдрозахисного одяry залежно вiд il- темпераryри
наведенi у табл.'|.

При температурi води ни)i(че 18"С треба користу-
ватися riдрокостюмом. l]рипустимиЙ час перебування
у водi у гiдрокостюмi наведено у табл. 2. У табл. З
зведено данi максимально можливого перебування
людини у водi без захисноrо одяry.

Треба враховувати, lцо наведенi термiни перебу"
вання у водi (зважаючи на KoHKpeTHi умови)! доволi
BiдHocHi. lcнye низка умов, здатних змiнити ii у той чи
iяший бiк. Про це ми поrоворимо, коли торкнемося
безпосередньо переоIолодження.

На закiнчення треба сказати кiлька слiв про пла-
вучiсть, яка вiдiграе велйку ролБ у плiднiй роботi
пiдводного стрiльця. rрамотне i'i'реryлювання мае не-
абияке значення щодо eкoнoMii кясню, пiдвицення
лрацездатностi та психолоriчноI стiЙкостi пiдводного
мисливця,

Насамперед кiлька чисто теоретичних вiдсryпiв. На
занурене у воду тiло Де сила ваrи (вага тiла) iсила пла-
вучостi. Вони протилежно спрямованi. lхня рiзниця виз,
нача€ величину плавуlостi. Оскiльки питома ваrа тiла
людини трохи бiльlда одиницi (,l,02'l -1,098), то при
нормальнiй cтarypi вона ма€ у водi невелику негативну
плавучiсть, що дорiвнюе 1 -'l,5 кг. Але якщо ми rлибо-
ко вдихнемо, то середня питома ваrа нашоrо тiла ста-
не мёнше одиницi (близько 0,96) i занурення припи-
ниться.

Вартозаувахити, що в морськiй водiтриматися на
поверхнi набагато простiше, Hix у прiснiй. Це пояс-
нюеться тим, чlо питома ваrа Mopcbkoi води бiльчrа за
питому вагу людини. Узагалi най3ручнiцJе, якщо
пiдводний стрiлець мае деяку негативну плавучiсть
(0,5-1 кr). Це дФволяе без значних зусиль уrримува-
тися на днi пiд час засiдок i заощашувати кисень.
Особливо увахно слiд пiдходити до регулювання пла-
вучостi при пiрнаннi в riдрозахисному одязi.

м. чохiн
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Час, год Температура водu, 'С

4_6 7_9 1о_12 1з 15 16-1в

Припустимий

Перерва
мiж спусками

] ],5

не менше
4 год

не менше
з год

4 5

не бiльше
] спуску на

добу

чdс Темпераryра води,'С
0_5 | 6-r0 | 11_15|16_20

Безпечний, до 5 хв ]0 хв 50 хв 2 год

Допустимий. вiд - 5 ]0 - 50 хв 2 год -до 25 хв 45 хв З год 7 год

Критичний, понад 25 хв 45 хв З год 7 год

-.]J
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Серед рибалок небагато специалiстiв, якi
ловлять лина вудкою, звичайно його добува-
ють сiтями iятерями. Дя лiдводного мисливця
лин такох мjцний горiшок.

Пояснюеться це особливостями умов хиття
лина, Мисливцю, який хоче покушryвати цю
делiкатесну рибу, спочатку треба з'ясувати чи
водиться лин в обранiй для полювання во-
доймi. У багатьох мiлких водоймах (глибина
менше 1 м) линiв немае, проте iх досить бага-
то у старих рукавах рiчок, озерцях на заливних
лугах, деяких ставках, водосховищах Днiпра й
iнших рiчок,

Безпосередньо на березi водойми не-
обхiдно визначити мiсця найбiльш ймовiрного
перебування линiв,_Вiдомо, що лин полюбляе,
зарослi воднсiю роёлиннiстю дiлянки водойм,
але й туг о найбiльш улюбленi мiсця. Наса[rпе-

ред це не духе густi заростi рогозу, iрису бо-
лотного та aipy. Мiлководнi мiсця, зарослi ку-
ширем, забезпечують лина вiдмiнни[4и умова-
ми харчування i надiйною схованкою вiд хи-
xaкiв. Туr же вiдбуваеться нерест, ,Щiлянки, эа-
рослi цупкими стеблинами очереry, лин обми-
нае, тому зустрiти його там мохна лише випад-
ково. Кущi бiлого та ховтого лататrя (лiлii бiла
та ховта), що ростугь на глибинi 1,Ь2 м, лин
вiдвiдуе нечасто, У таких мiсцях BiH зустрi-
чаоться, як прhвило. бiля caMoi ловерхнi, пiд

llпЙ
lлок

листям латаття iy мiсцях, обплутаних куширем.
Саме у таких заростях зустрjчаються найбiльшi
екземпляри.

Оглянувши водойму, необхiдно на[riтити
маршруг пошукiв, який мае пролягати уздовх
заростей рогозу, aipy чи iрису болотного, але
так, щоб вони були з лiвого боку. Виконати
пострiл влiво мисливцю-правшi зручнiше, По-
шук ведеться на глибинах 0,Ь1,5 м, Mix
стiною рогоэу чи iрису i заростями куширу
завхди е вузенька смуга чистоi водиi невеликi
галявини, саме на яких i треба шукати лина.

Таке полювання виснажливе фiзично i пси-
хологiчно: водоростi завахають рухатись,
чiпляються за спорядхення, рушницю, трубку,
закривають маску, lЩоб перепочити, перiодич-
но мохна виходити на бiльшi глибини, де знач-
н0 менше водоростей.

Незвахаючи на окладнiсть плавання у заро-
стях, рухатись треба духе оберехно, увахно
оглядаючи галявини. У TaKi моменти навкруги
збираеться дрiбнота. яка розглядае мисливця i

шукао корм у пiднятiй ним калал.,|утi. Разом з
дрiбнотою мохе наблизитись i лин.

Сонячного дня освiтлення пiд водою духе
контрасне: галявина i [4исливець на нiй
освiтленi яскраво, заростi рогозу притрушенi
ряскою * TeMHi.

Лин у водi мае абсолютно чорний колiр з
сизим вiдтiнком, щоб його помiтили треба весь
час заглядати в TeMHi заростi пiд ряску, На де-
яких дiлянках, де кушир i ряска утворюють
своорiдну стелю, лина мохна побачити на
просвiт, коли через 3-5 м у заростях утво-
рюоться свiтлове BiKHo. Bci предмети у цьому
випадку добре видно на фонi освiтленого екра-
ну з водоростей,



*

По краю великих кущiв рогозу, блихче до чис-
Toi води, трапляються дiлянки з пiщаним дном, У
TaKi мiсця лин виходить проlягом всього свiтлово-
г0 дня у пошуках корму, Рибалки, що ловлять ли-
на вудкOю, шryчно створюють TaKi галявини для
пiдманювання лина, насипаючи пiсок завезений з
iнших мiсць, Полювання на таких дiлянках вимагао
вiд мисливця миттевоi реакцii та бездоганного во-
лодiння зброею.

3устрiч з лином, хоч як Тi чекаеш, завхди не-
сподiвана. Найчастiше на галявинi iз заростей
виглядае лише якась частина рибини - xвicT або
голова. Зробивши поправку на уявний розмiр ри-
би, необхiдно митIево стрiляти через водоростi.
lнколи зустрiч вiдбуваеться ,,лоб у лоб". Негай-
ний посIрiл мохе бути невлучним, Набагато кра-
щеl взявши лина на прицiл, трохи зачекати. Че-
реэ кiлька секунд оглядання лин почне розверта-
тись, щоб втекти, i пiдставить бiк, Тут вхе не
мOхна гаятись,

У заростях латаття пошук ведеться з дна, при-
тримуючись за стебла iкорiння водоростей. Лин
найчастiше cтoiтb пiд листям i добре помiтний на
Фонi свiтлоi поверхнi, Стрiляти треба знизу дого-
риl лам'ятаючи про небезпеку вильоry гарпуна на
пOверхню,

Якщо пострiл невдалий або лин встиг уtiкти до
пострiлу, простежте за kалам}"тним слiдом, що за-
лишився на днi. Уважно обстеживши його, через
2-3 м мохна знайти втiкача, Лин, як правило, з
розгону зариваоться у мул. Рибалки кахуть: ,,Лин
хмуриться" - з мулу виглядае лише xBicT або
спина, Другий пострiл буде вдалiшим.

Почепивши здобич на KyKaHl ще раз огляньте
мiсце, де ви знайшли лина. Запам'ятайте його ха-
pahIepHi ознаkи: глибина, грунт. рослиннiсть,
освiтлення. Це допомохе у подальших пошуках,
Знаходячи подiбнi дiлянки, еФекгивнiс гь полюван-
ня зростатl,ше,

Результати полювання на лина мало залехать
вiд погоди га пори доби. в основному - вiд увах-
HocTi й терпiння мисливця.

HaBiTb один кiлоlрамовий лин - пристойний
троФей, не ка)кучи про 2-3 кг. Але не намагай-
lecb за один раз пiдстрелити ycix линiв, HaBilb яl.-
що ix багато. Залиште щось на майбутно i ви змо-
жете ще не раз насолодхуватись вдалим полю_
ванням на лина.

А, Мельнuк

Международная школа подводноrо плавания
"ВlДРОДЖЕННЯ" (г,Киев) под эгидой
Всемирнои Конфедерации Подводной

Деятельности c.M.A.s. проводит начальную
подготовку (и переаI rестацию) подводни(ов.
Учасl ие в дея lельности организаци,, c.M,A,S,,
основанной в 1957 году Хаком_Ивом КУСТО,

дает возмохность познакомиться с красотами
подводного мира и иметь право погрухаться в

лобых а<ва,ориях на всем зеvном шаре
Шrола обеспечивает подготовку

по следующим прOграммам:
1, Подводный пловец национЬльной

^валиФиьации {Федерацис 1одводно;
деятельности Уkраины);

2, Подводный пловец мехдYнародной
квалифиьации (дайвер cMAS);

З, Глубинн"l,. ныряльци! с задерхкоr' ды\ария
( свободный ныряльщиl cl\.4AS );4 ПодвOдный о,lотниr национальной
квалификации,
Па акончании подготовки подводникам
выдаются удостоверения (сертификаты)

национальноrо и мехдународного образца.
Учащимся lлкол, техникумов
и сryдентам ВУЗов - скидка.

_ справки по телеФону: l044) 518-/з-09
3акончившим ьYрсы (мужчины й *енцины)
предоставляется воэмохность бесплатно
заниматься различными дисциплинами

лодводного спорта ( подводная стрельба и охота,
подводнOе фотографирование и фотоохота,
подводный хоl\кей, подsодное регби и др,),

Деяl ельность мехдународпой шлолы курируе l сс
Киевской 1 ородсNой opl анпацией Общества
Содейсlвия Обороне У\раинь! и СIlортивl]о-

техническим центром "Возроr<дение".



Перш] офiцiйнi нацiональнi змагання з спортивноi
пiдводноi стрiльби вiдбулися в yKpaiнi ]}-15 серпня
']971 

р. на Азовському Mopi в м, Бердянську- Це був
l Чемпiонат Украiни, перемохцем якого став Анатолiй
Щербира, Пi4водна стрiльба го мlшенqi у той час не
була самостiйною дисциплiною пiдводного спорту, а
входила до програl\,4и змагань зi Спс (спортивноi
пiдводно'i стрiльби) як одна з трьох вправ, KpiM
пiдводноi стрiльби, в залiк змагань входили ще кульо-
ва сlрlльба з малокалiберноlо пiсlолега l пiдводне по-
лювання. Пlдводна стрiльбd проводилась у Mopi на
глибинi 7-]0 м. Дистанцiя стрiльби становила 3-5 м,
TaKi змагання органiзовували до 1991 р. Спортсмени
з Уkраiни постiйно були одними з idйсильнiших у
колишньому Радянському Союзi, а Олександр Будяк з
Киова став чемпiоноп,l СРСР у 1979 р.

З 1984 р. спортивний клуб ,,lнгул" м, П,4иколаева
(керiвник Юрiй Редьков) щорiчно став проводити в
басейнi самостiйнi зп,lагання з пiдводноi стрiльби
,,Меморiал 68 героiв-десантникiв", До програми зlvа-
гань входили: статична стрiльба, швидкiсна стрiльба i

стрiльба по мiшенях, З lих пiр цеЙ lрадицiйчий Tvp.jip
про8одився вхе 16 разiв iпрограма зав)(ди була цiка-
вою i нестандартною,

У 19В8 р, при Федерацii пiдводного спорту Ук-
раiни був створений KoMiTeT з пiдводноi стрiльби i по-
лювання, голо8ою якого обрали Вiталiя Брагiна, Були
BHeceHi змiни в правила пiдводноi стрiльби i введено
вправу ,,Сlрlльба на дальнiсть", де дистанцiя
стрiльби вiд 5 до 10 м вибиралась спортсменами
iндивiдуально.

Першi N.4iкнародн, змаJаьня в yкpaiнi э пiдводноi
стрiльби вiдбулися у Ки€вi у TpaBHi 1989 р. Тодi ,( прой-
шов мiхнародний rypнip ,,Кубок РNrСТК", в якому взя-
ли участь збiрнi коi/]анди Болrарii i Польщi. Перемогли
спортсмени Украiни, У 1991 р. у Киевi було проведено
перший (iостаннiй) "Кубок СРСР з пiдводноi стрiльби",
в якому взяли участь понад 40 спортсменiв. Перемоry в
особистоп,lу i командноlиу залiку одерхали спортсмени
Киева. З 199З р, у незалехнiй yкpaiнi став проводитися
окремиЙ Чемпiонат з пiдводноi стрiльби, У TpaBHi

ев / гlосЕйдон

1994 р, на нього вперше приiхала збiрна команда
Францlj на чолi з Дленоп,1 Лякомитом, 3магання прово-
цилися за уьраiнLьким/ г равилам,4 l наиOипьнiшйми 8
ycix вправах були спортс[4ени Украiни.

У l995 р, CN4AS за iнiцlативою Федерацil п дводно-
го спорry Укра'iни (президент Захар Берман) включа€ в
календар офiцiйних мiхнародних змагань Кубок евро"
пи, якиЙ вiдбувся в Кисвi ]О-]З травня, У них взяли
участь спортсп,4ени тlльки двох Kpaiн - Францii i Ук-
раiни, Перемогла зб]рна Украiни, Насryпного року на
змаганнях до Киова при'iхала збiрна команда lталii пiд
керiвництвом Роберто Маруббi, Знову перемогли ук-
раlнськlспортсмени,

Пiсля визнання 16 травня ]997 р. на [енеральнiй
Асамблеi СП/АS пiдводноi стрiльби я< самосliиного ви-
ду пiдводного спорry i затверження Hoвoi редакцi'l Мiж-
народних правил, у TpaBHi ]998р, в Киевi був проведе-
ний Кубок Овропи за участю б Kpaiн: Францii, lталi'i, Ук-
раiни, Pocii, Бiло-
pycii i l\,4олдови, Кра-
щими знову були
спортсмени Украiни,
В xoBTHi ]998 р, у
м, Верона (lталiя)
вiдбувся l Чемпiонат
€вропи, в якому взя-
ли участь спортсме-
ни5краiн,Увправi
.точнiстьо перемоry
отримав укра'iнець
Андрiй Лагугiн, який
встановив свiтовий

рекорд * З600 очкiв, Перемоry в командному залiку
одерхала збiрна Украiни. У липнi ]999р, на |

ЧемпiонатiСsiry, який проводився в м. Катанiя (lталiя),
спортсмени команди Украiни Олександр Будяк, Сергiй
Нетилько i Володимир Батисвський завоювали перше
мlсце у вправi Есгафстз" ; зgзrr,.]aмпiонiв cвiry.

Слортсмени Украiни продовхують впевнено пере-
бувати серед найсильнiших у европi га cBiTi,

В, Брагiн,
rолова KoMiTery лiдводноi стрiльбu

i полювання ФПС Укра[нч

i
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/Lцzанскаg"
осень
Осенью из прудов Станично-Луганского рыбо-

питомника по протоке спускают воды дпя выбора

рыбы, случается, что с ними уходят и питомцы,

расселяясь по озерам Пеньковатому, Чистенькому
и Боryнному, где нередко оказываются на крючках
любителей-рыболовов.

Если в питомнике разводят в основном траво_
ядных амуров и толстолобиков, а такхе гибридов,
именуемых в прейскуранте карпами, то в Боryн-
ном водится всякая рыба, Туг и обязательная щу-
ка с окунем, красноперка с уклеей, плотва и ryсте-
ра, лещиl непременно карась, карп в ипостаси ги-

брида, сазан. Настоящий, закованный в бронзу!
Вот ради этоrо разнообразия и тянуrся сюда

рыбOловы - от начинающего до аса.
Стаryс Богунного озера неоднократно пере-

сматривался, оно переходило от общественной
организации рыболовов и охотников к питомнику и ,-

обратно, но со в]rемеЁм, когда нерадивым хозяй-
ственникам стало не просто содерхать водоем да-
хе номинально! озерцо стало бесхозным,

l\4ы с Василием Ивановичем побывали на мно-
гих водоемах области и не применули наведаться
на Боryнное, когда с него сняли запрет, И по осе-
ни, в пору бабьего лета, мы обязательно наносим
визит местным рыболовам.

Конечно, мы припаздывали к зоревому клёву,

но осенью чаще клюет в течение дня, и бывает из-
рядно, поэтому мы не халели об опоздании.

К сохалению, мы не видели рождения нового
дня, не слышали первых звуков просыпающейся
живнOсти, ломающих тишину уходящей ночи, не-

редко прOпускали поклевки нешугочной рыбы. Но
зато ух потом...

Лещ на озере начинал хорошо клевать с полу-
дня, и мы готовились к этOму основательно. Выби-
рали место, прикармливали перловой сечкой, в ко_
торую добавляли немного рубленных червей, и
обосновывались на месте лова минуг за пятнад-
цать до часа дня, И лишь изредка лещи обманыва-
ли наши ожидания 

- 
по пареl а то и полдюхины

лещей и подлещиков мы брали.
Гlопадалась и всякая бель: плотва, краснопер-

ка, крупная уклейка, веселившая сердце азартным
клёвом, но большей частью серебристые карасики
в пол-ладошки величиной, Они шли на червяка
бойко, лишь слегка пробовали нахивкуl тащили

крючки по дну.
Бывало, часиков до девяти уrра забавлялись

нами сазаны, ломая вдрызг удочки и пуская в

распыл лески, крючки и грузила с поплавками.



Конечно, мы не замечали тогда времени и по-
терь, нам некогда было злиться, потоl\4у что отпу-
щенное случаем время уходило на восстановле-
ние или замену орудий лова. У нас было несколь-
ко удOчек, н0, к сохалению, на кахдой только
0дин кончик, который борьбы с бронзовыми вар-
нака[rи, выщедшими к нам потешиться, не выдер-
хивали никак,

Нет, если лопадался на крючок сазанчик ки-
лограмма на два, мы одолевали его коллективно,
но чаще всего приставали к нам кабанчики поту-
шистее, котOрых после подсечки со дна поднять
не было возмохности. сазаны это прекрасно по-
нимали, а потому, полехав для приличия или по_
техи некоторое время на доннOм иле, неторопли-
во отходили от берега и начинали свои игры.
Иной раз такой сазан! пока не наскучит, ходил

дахе на круrу. Затем он разгонялся, делал свечу!
бросался в друryю сторону, и все хе цеплял спин-
ным пером леску и обрезал ее, Получалось это у
них легко и изящно. Иногда просто обрывал лес-
ку собственным sесом, предварительно поломав
удилище.

Сколько было восторгов и огорчений, попыток
взять все хе красавца, но не помOгала даке без-
инерционная каryшка _ рыбина попросry залега-
ла. тяхелы и мудры те сазаны в Боryнном, и мало ,

простора, глубины для их одоления. Этих пресло-
вуrых гигантов поздней осенью брали сетями за-
езхие браконьеры.

После девяти утра на смену сазанам подходи-
ли особи помельче: гибриды, караси, плотва и др.
Клевали на все, что предлагали на крючках, но
предпOчитали все хе мягенькое. Особенно нра-
вился травOед, нехный белый червяк, похохий на
опарыша, который в ry пору заводился в стеблях
бурьяна. Впрочем, сдобренное приятными запаха-
ми и подкрашенное тесто им тохе нравилось, но
предпOчитали травоеда.

Величиной рыбы бывали разные: по 2О0 г тяну-
ли плотвичка или rибрид, красноперка, бывало и с
пальчик хивность цеплялась. Карасики ryг води-
лись разные, некоторые достигали 400 г, но это
ухе редкость, Вечером друг мой принимался за
поплавочную удочку, а я шел к камышам побросать
блесну. Иногда награхдался за старания внуtl]и-
тельной щукой.

Однахды я побывал на Боryнном один, в ноябре,
глубокой ос€нью. Уже ранним уtром подкрался мо-
роз и охватил голую землю, деревья.

Я был один на озере и невольная оторопь отпу-
стила меня не сразу, Я отошел на протоку, которая

про риБу. воду i риБАпок / э1

тихонько струилась к реке, и стал высматривать
место для рыбной ловли. 3десь не было листьев и
к воде было добраться легко.

На плесике у заводи осталось несколько под-
ставок для удилищ, я решил воспользоваться ими
и попытать удачу. Снарядил сразу две удочки и од-
ну за другой, наживив крючки опарышами, забро-
сил в воду. Глубина была около метра, но нцех-
ды сулила.

Подкинул немного подсолнечного хмыха. r']ро-
шло минуг двадцать, ареме чем одно из ryсиных
перьев стало потихонькутOгрухаться. Вздернул
конП4к удилища, но...пустол На три пальца опустил
поплавок, бросил его теперь на волю слабого те-
чения. И поплавок тотчас, с некоторой обстоятель-
ностью, потихоньку был уrащен вглубь. Я опять cbF
грал кистью руки и услышал зацеп, который сме-
нился ходом ошарашенной рыбы. И спустя не-
скOлько секунд выдернул из воды гибрида грам-
мов на 150. Пустил в садок рыбку и опустил в про-
току. Заменив опарыш, бросил снова поплавок на
плесик 0н сразу хе и плавно скрылся в воде. Опять
подсечка, достал рыбу... Клев был скаэочный, не-
прерывный, но однообразный. Такая рыбалка по-
ходила на рабоry конвейера и скоро наскучила.

Тогда я сменил место, Перейдя на гладь озе-
ра, я забросил крючки за границу золотого оклада
листьев.

Без прикорма здесь долго никто не подходил к
0парышам, но все хе я домался поклевки. Полла_
вок кOсо ушел под воду с ленивой неторопливос-
тью и я вытащил еще одного гибридика. Это меня
не порадоваJlо. Вытащив еще пару десятков рыбё-
шек, я отправился домой,

Взвесил рыбу - порадовался. Без малого
шесть килограммов. Перебор получился. Нару-
цил, выхOдит закон рыболова.

г. Коваленко
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криги, покритоi снiгом, вiд риболовлi слiд угрима-
тися. Та й у серединiзими заснiхена крига менш
надiЙна. Звичайно. чим товщиЙ шар cнiry на
кризi, тим тонша крига. На вiдкритому безснiхно-
му просторi крига завхди товща. По нiй i треба
пересуватися, на таких дiлянках мохна свердли-
ти лунки. Взагirлi х, рибалити, коли товщина чис-
того льоду менше Н см, не мохна.

Якщо лiд пробиваеться пiшнею з одного уда-
ру, заходити на нього небезпечно. У цьому разi
варто негайно вiдiйти по свосму х слiду до бере-
га. ковзаючими кроками, не вiдриваючи Hil вiд
льоду iрозставивши ix на ширину плечеЙ, щоб
навантахення розподiлялося на велику площу.
Так само робля lb при застере)(ливому потрiску-
BaHHi льоду Й yrBopeHнi в ньому радiальних, а
тим бiльше концентричних трiщин.

Рибна ловля поодинцi як по першiй, так i ос-
таннiЙ кризi неприпустима, Виходити на водойму

ж;тff;ffi;;ыfi,"ffil
якl завми мохугь допомогти один одному.

пЕршOТ криги шJг:{Н"т##Jн":жн:J,fJ":#fi;
довхиною 20-25 м iз великою lлухою петлею на

Прийшла довгоочiкувана пора зимовоi рибо- кiнцi i вантахем, Вантах допомохе закидати шнур
ловлi. Немае потреби описувати радiснi перехи- , до товариша, який провалився, петля потрiбна
вання, пов'язаtli з п€ршою кригою,- це вiдомо для того, щоб потерпiлий мiг надiйно триматися,
BciM, А от нагадати про небезпеку, що просмикнувши ii пiд пахвами. Такох необхiдно
пiдстерiгае рибалку на криэi, необхiдно. мати при собi пару великих цвяхiв. Вони допомо-

Щоб уникнуги нещасних випадкiв, рибалки хугь вам зачепитися за слизький лiд, якщови все-
повиннi мати уявлення про умови угворення i таки провалитеся iбудете вибиратися з ополонки,
властивостi криги в рiзнiлерiоди зими, розрiзня- До речi, у ШвецiТ, наприклад, рибалка не
ти прикмети небезпечноi криги, знати запобiхнi мае права з'явитися на першiй та останнiй кризi
заходи iзавхди ix дотримуватися, без спецiального пристосування, яке нази-

На о3ерах i водОймищах лiд з'являеться ваеться "ряryвалкою", до того х це не самороб_
ранiше, Hix на рiчках, де течiя затримуе криго- ний, а промисловий вирiб. "Ряryвалку" носять на
утворення, шиi на шнурi. Зрозумiло, що основне ii призна-

Звичайно, водойми замерзають HepiBHo- чення -допомогти вибратися на криry рибалцi,
MipHo. мiсцями: спочатку бiля берега, на мiлко- який провалився,
воддяхl у захищених вiд Biтpy затоках, а потiм Треба пам'ятати, що лiдтонший на течii, особ-
ухе на серединi. ливо швидкiй, на глибоких i вiдкритих для BiTpy

Перша осiння крига бiля берегiв товща, HiX мiсцях, над тiнистим i торФ'яним дном, бiля боло-
на серединi водойми, KpiM того, на тiй сап,4iй во- тистих берегiв, у мiсцях бiля виходу пiдводних
доймi мохна спостерiгати чергування криг. що дхерел, пiд мостами, у вузьких протоках, у прото_
при однаковiй товщинi мають рiзну 8анта- ках Mix островами, поблизу мiсць скидання у во-
хопiдйомнiсть. дойми теплих i гарячих вод промислових

Наймiцнiша i надiйнiша - прозора крига iз
зеленуваIим або синюватим вiдтiнком. Не_
досвiдченi рибалки ввахають li небезпечною i

намагаються обминути. Молочно_каламутна,
cipa крига, звичайно нiздрювата iпориста, менш
мiцна i провалюсться без застерiгаючого
потрiскування. Таку кригу, особливо на початку
льодоставу, треба обминати,

Снiг, що випав на кригу, KpiM того, що маскуе
ополонки, сповiльню€ picт льодового покриsу. У
першi днi льодосlаву на lаких дiлянках loHKoi

пцприемств,
Небезпечний лiд у нихньому б'€Фi греблi, де

HaBiTb у сильнi морози короткочаснi попусkи во-
ди з водоймища здатнi сточи,] и лlд l }творити в
ньому небезпечнi вимоiни,

Там. де росте комиш, очерет la iHmi водянi
рослини, лiд завхди tонший i слабший, BiH схо-
хий на решето.

На початку i вкiнцi зими TaKi мiсця краще об-
мин}ти, Якщо х ви все-таки потрапили на не-
надiйний лiд, необхiдно зняти з плеча одну з ля-
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кряryвалка, в робочому полох<еннi
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реправах до протилехно|о берега паса)t(ирiв
висадхувати; уникати швидкоi iзди; кригу на
лiдозрiлих мiсцях ретельно обстехити; на-
прикiнцi льодоставу, коли лiд стае пухким, за
будь-якоi його товщини на авто- iMoToTpaHc-
портi на лiд не слускатися,

Провалившись пiд лiд, рибалка не пови-
нен втрачати самовладання це основне
для його порятунку, Не варто намагатися
повзти вперед, навалюючись грудьми на
крайку криги, оскiльки пiд вагою тiла вона бу-
де обламуватися. Потрiбно постаратися ляг-
ти у водl на спину й обпертися лiкlями на
крайку криги. Потiм треба пiдняти на кригу
одну ногу, нахиливши тiло в той хе бiк, ви-
тягнуги другу ногу i вiдкотитися убiк, Пiсля
цьо|о, не пiднiмаючись, вlдповзти подалi вlд
небезпечного мiсця.

Допомагаючи потерпiлому, необхiдно са-
мому дотри[rуватися правил безпеки, До
рибалки, що провалився. бiпи не слlд, краще
пiдповзти до ньоtо по-пласryнськи i. пiдки-
нувши кiнець шнура з ванта)<ем, допомогти
вибратися на лiд, Якщо пiд руками не вия-

виться шнура, мохна подати пiшню, палицю, по-
яс, шарФ тощо, Подавати х руку небезпечно,
бо, наблихаючись до ополонки, ви збiльшите
навантахення на лiд i нё тiльки не допомохете
товаришу, а й caMi ризикуете провалитися,

аРятувалкаD у зiбраному вцглядi

мок рюкза[а це дасть змогу легко звiльнитися
вiд BaНTa)try у разi, якщо лiд лiд вами провалить-
ся, Пересуватися треба ryсььом. зi значними
iнтервалами, небезпека при цьому загрохуе
тiльl и рибалцi. яkий иде першим, iнmi Mo)<yl ь
лрийти йому на допомоry,

Ополонки, звичайно, трапляються на пере-
катах, але уг8орюватися мохуrь i перед мисами
ocтpoBiB, заворотiв i лiщаних KiC, а такох у
гирлах cтpyMKiB ipiK. Вони видiляються темними
плямами серед бiльш свiтлого криханого покри-
ву. Дiлянки з ополонками духе небезпечнi й
близько пiдходити до них не мохна.

На велиl'их озерах iводосховищах унаслiдок
посувань i стискання крижаних полiв утворюють-
ся тороси. У мiсцях торосiння лiд бувае тонший i
слабший, Тороси краще обминати, а якщо це
неможливо, потрiбно ретельно перевiряти
мiцнiсть,криги,

Чимало рибалок вiдправляються на водойми
на автомобiлях iмотоциклах, пiддаючи себе на-
багато бiльшiй небезпецi, HiX пiцоходи. Пересу-
ваlися по замерзлiй водоймi на авго- iMoTo-
транспортi мохна тодi, коли }.Iвориться досить
мiцний лiд iтiльки в тих районах i на тих водой-
мах, де це не заборонено, Але й у таких випад-
ках необхiдно дотримуватися правил безпеки;
спускатися на лiд по сформованих зимових до-
рогах або дiлянках iз полохистими берегами;
пересуватися на автомобiлях "lvlосквич", "Хигу-
ли", "Запорожець", "Волга" та iнших при тов-
шинi ьриги не менше 20-22 см-, пiд час руху
дверцята автомобiля вiдкрити; на коротких пе-



працюють в органах рибоохорони або мають до
них вiдношення, Кiлькiсть гачкiв у вудках i

спiнiнгах зумовлена тим, що комусь здалось, нiби
вiд кiлькостi гачкiв залехить величина улову. На-
справдi це не гак, Якщо риба клюе, lo Й одного
гачка досить, Якщо у вудцi один гачок, то п'ять
вудок рибалка просто фiзично обслухити не мо-
хе. Через ,]е. 

Hi один iнспектор на дiлi не звертас
уваги на Tel якою кiлькiстю гачкiв ловить рибалка.
Тому, мохливо, Правила дозволяють те, що не
мае значення i нема потреби забороняти,

Така х сама сиryацiя з хваткою, але це не yci
розумiють, Ловля риби хваткою (у всякому разi
в басейнi рiчки Горинь) е масовим явищем iB
заборонених, iB незаборонених мiсцях. Бiль-
шiсть рибалок HaBiTb не знають, що ловити рибу
хваткою заборонено, Нiяка iнспекцiя нiколи з
цим явищем не справиться. Отхе, iryT треба
дозволити те, що заборонити немохливо. Та й
боятися хватки не слiд, Думати, що хвакою
мохна наловити риби бiльше, Hix вудкою, мо-

Пунктом З.14 ,,Правил любительського i хугь люди, якi нiколи рибу хваткою не ловили.
спортивного рибальства" забороняеться ззq19- Хваткою корисryються Tol/y, що в певнi момен-
совувати без дозволу органiв рибоохорони HoBi ти (наприклад, у повiнь) ловля риби вудкою не-
знаряддя та засоби лову, не передбаченi цими , ефективна. KpiM того, icHye iчисто психологiчна
Правилами. } 1 причина. Так, деякi рибалки ловити рибу вудкою

Пунктами 4.1 , ] . i 4.'1.2.,дозволяеться ловити просто не вмiють. Хто добре знае повадки риби,
рибу вудками i спiнiнгом з числом гачкiв не тоЙ в природних умовах, звичайно, наловить ii
бiльше п'яти на одного рибалку, хваткою, а хто Hi, то хiба що в заборонених

Пунктом 4.7 вiдлов хивця дозволяеться на мiсцях. Саме в таких мiсцях у риби розви-
водоймах пiдсакою дiаметром не бiльше 100 см ваеться умовний рефлекс на комбiкорпа, яким ii
або ,,хваткою" (,,павуком") розмiром 1х1 з годують, iякщо його засипати у хватку, то риба
вiчком сiткового полотна не бiльше 10 мм (див, в неТ лiзе у великiй кiлькостi. У рiчках та iнших
,,Мисливець i рибалка", 1999, N96, с.10-11). природних водоймах картина зовсiм iнша. Духе

Кохен iз названих пунктiв зумовлюе багато вахко зловити хваткою щуку або окуня. Великий
запитань, зокрема: короп (понад 3 кг) рiдко коли влiзе у хsатку,
- якими засобами ловлi, не передбаченими Матку коропа у забороненому мiсцi, HaBjTb як-

правилами, 0ргани рибоохорони мохуть що у хватку засипати комбiкорл/l зловити не-
доэволити ловити рибу? мохливо взагалi, У хватку частiше йдугь kapaci,

- чому обумовлена кiлькiсть гачкis на одноrо пло,]иця i невелиkий kороп,
рибалку? Хватка великих poзMipiв нееФективна - ii

- чому не дозволяеться ловити рибу хваткою в (ко переносити з мiсця на [riсце (особливо у
будь-яких розмiрiв, а лише живця хваткою вiтряну погоду), i встановити мохна далеко не в
обмежених розмiрiв? кохному мiсцi. Вiчка у сiтцi ]0х10 мм практично
Mix вiдповiдями на цi запитання е логiчний HiXTo не використовуе. lvlальки HjKoMy не

взаемозв'язок, На мiй погляд, Mipa логiки т}.т зу- потрiбнi. Слово ,,не бiльше" у пунктi 4.7 взагалi
моsлена мiрою l,переляку", як би рибалки-люби- незрозумiле, Найпоширенiшi розмiри 20х20;
телi не винищилИ рибу в рiчках. З пункта 3.14 30х30 мм. Саме малькiв у рiчках не мохна вини-
випливае, що органи рибоохорони мох}ть дозво- щувати, бо вони е кормом для щук, та й риба ви-
лити ловити рибу будь-якими засобами лову на ростае саме з них, Багато рибалок мають двi
свiй розсуд, у тому числi i хваткою, ятером, нево- хваткиj малу i велику для рiзних мiсць на рiчках.
дом iт.д. Мохливо цi правила писали люди, якi Рибалки, що ловлять рибу хваткою, нiколи



не впливали на кiлькiсть риби в рiчках, вони ло-
вили хваткою стiльки, скiльки вона icнye, i риби
завхди вистачало. Не слiд такох боятися ятера
i невода хоча б через те, що рибалки духе рiдко
ними корисryються, оскiльки пiд час риболовлi
необхiдно лiзти у воду. Ятiр мохна ставити,
щоправда, i з човна, а подекуди - використову-
ваrи з берега. Хватка тому i е масовим засобом
ловлi, що Ti [.4охна використовувати з берега до-
сить динамiчно,

Риба в рiчках с]ала зникати тодi, коли почав
змiнюватись стан екологiТ i погiршуватись умови
уIримання рiчок через господарсьlq дiяльнiсть
людей. Дя прикладу розповiм дещо з icTopii
дiлянки в 40 км, починаючи з верхiв'я рiчки Го-
ринь. До першоТ cBiToBoi вiйни рiчка була в hе-
альному cтaнi, в нiй риба i воднi тварини води-
лись ycix мислимих i немислимих видiв. Глибини
досягали 8 м, дно тверде, вода прозора. У цей
час нiмцi вирубали на берегах дубовi гаi, що
спричинило появу перших ознак мулу. ,0,о 1939 р.
поляки забороняли будь-що кидати у рiчку i

HaBiTb вимочувати коноплj. Г]iсля другоТ cBiToBoT
вiйни виоранi поля наблизились до рiчки. Вода
почала мугнiти. В 50-Ti роки в с. Вишневець збу-
дували консервний завод, В'1972 р, почалася
мелiорацiя. Протягом одного року рiчка перетво--'
рилася на мiлку i брудну канаву. Величезнi дхе-
рела зникли. Рiчковi черепахи, лини, в'юни, Фо-
рель, щуки, судаки, раки, ондатри,беззубки
зникли повнiстю. У 80-Ti роки з'явились першi оз-
наки полiпшення стану, але того, що було, вхе не
буде нiколи. Дивно, що там у великiй кiлькостi
з'явилися лебедi, яких нiколи не було.

MeHi вiдомо багато екологiчних катастроф
на рiчках, якi виникали внаслiдок аварiй на
хiмiчних пiдпри€мствах, На халь, люди не уявля-
ють собi роэмiрiв екологiчноi кризи на деяких
рiчках УкраIни, бо не знають якими цi рiчки були
бО-€0 poKiB тому.

Отох необхiдно забороняти використовува-
ти засоби ловлi, що призводять до винищення
риби i водних тварин, впливають на екологiчний
стан водойм або становлять небезпеку для здо-
ров'я i хиття рибалок та iнших людей (електро-
пристроi, за допомогою яких подають струм ви-
сокоТ напруги i частоти безпосередньо в товщу
води; вибуховi пристроТ; отруйнi та iншi хiмiчнi
речовини).

У Правилах вказано дозволенi засоби ловлi,
решта - забороненi. Така постановка питання
потенцiйно гальмуе творчий пiдхiд рибалок до
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створення нових i удосконалення вiдомих за-
собiв лову. Необхiдно вказати забороненi засо-
би ловлi, а якщо з'являться HoBi, ранiше невiдо-
Mi, небезпечнi для екологii рiчок, 1о ix слiд вне-
сти як доповнення до Правил.

.Щля гого. щоб обмехити риболовлю пiд час
нересry. слlд видати kарry Украiни, на якiй указа-
ти зони басейнiв рiчок i перiоди нересry рiзноi
риби,

Необхiдно ввести посади iHcneкTopiB-iнxe-
HepiB, якi контролювали б пiдприемства, техно-
логiчно пов'язанi з водоймами, або Ti, що
розмiщенi на небезпечнiй до них вiдстанi iза-
грохують ix еколоrii. lнспектори повиннi контро-
лювати технiчний стан захисних iочисних спо-
руд i нести за них вiдповiдальнiсть.

Урядом мае бути розроблена Дерхавна про-
грама вiдродхення рiчок, Слiд вiдновити при-
роднi русла, розсунути купи землi, залишенi
мелiорацiею, (вiдсунуги, виоранi поля, висади-
ти певнi види дерев, що укрiплюють береги,
эбалансувати трав'янисry рослиннiс] ь. яка силь-
но змiнилася внаслiдок мелiорацii, розводити
певнi види риби iтвЪрин, якi зникли внаслiдок
нерозумноi господарськоi дiяльностi людей,

Рибнi господарства н_е повиннi впливати на

умови хиття тварин, що мешкають у водоймах
або поблизу них. У цiлому, будь-яке господарст-
во повинне iснувати за умови невтручання в
бiологiчну рiвновагу певноi мiсцевосгi.

Г. Бац!ук
(Матерiал надiслано на конкурс)
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Червень, Лiнива piKa. Сплеск хвиль i шум комишiв,
На плесi - легкi клякси рибальских човнiв. Чекання
шаленого мьову.

10 червня для рибалок [lриднiпров'я - довгоочiку-
ваний пчервоний день, календаря, [lочаток справ-
хньоi Риболовлi! l як би не був прихильник (фанат) ву-
дочки (спiнiнга, донки) завантахений роботою, як би
не закликала до себе дача, вИкриття сезону - свято
для спраглоi в перiод мiхсезоння рибальськоi душi!

Традицiею стало органiзовувати в цей час для ,(ур_
налiстськоi братii Днiпропетровськоi областi рибальсь-
ко-спортивнi чемпiонати .3олота рибкао. Акули пера i

диктофона протяrом 1997 - 2000 poкiв не раз доводи-
ли, що вудочка у ix руках така х природна iKepoBaнa,
як i будьrкий лишучий прилад. У piк Дракона п3олота

рибка, облюбувала caМapcbKi плавнi, 1G-11 червня
2000 р, Новоселицька мисливсько-рибальська база Ук-
раiнського товариства мисливцiв i рибалок (УТМР) по-
служила дя команд. що змаIалис:rl, бiвуаком i плац-
дарlмом рибальського вiйська.

Дя проведення будь-яких змагань найважливiше
знайти спонсорiв, А як без них? Транспорт, цитло,
продукти харчуваtlня, пRизи i т,д i т,п, Тихдень члени
оргкомiтеry (директор спортивно-оздоровчого жур-
налiстсь(ого Центру "Тригол; Володимир сорока, за_
вiдувач вiддiлом всеукраiнського щотихневика
"приднiпровська магiстраль" Вадим Дьомин iя -iхтiолог Днiпропетровськоi обласноi орtанiзацii УТМР
Роман Новiцьkий) займалися .фандрейзингом", що
о3начас випрошування i виклянчування кош]iв вiд
компанiй i органiзацiй-спонсорiв,

l спонсори-однодумцi знайшлися, Ними стали:
будiвельна компанh пТри кити" (дирекгор В.Хейлiк),
торгова марка "Голуазблонд, (повновакний пред-
ставник В.ГоФштадт), магазин .Зброя" (директор
В,Саприкiн), ВАТ .АТП N9 11205, (директор Г.Ху-
ков), i, звичайно, Днiпропетровська Micbкa органiзацlя
УТМР (голова М. Буц),

За два днi до подiТ подано 1З командних заявок.
Виявили бахання взяти участь {але, на халь не змог-
ли) представники всеуkраiнсьkих виданьi r(урналiв

"cBiT рибалки,, "Рибне господарство Украiни,, газе-

ти (Мисливство iрибальство,, З обласних iмiських
Зlvl в спортивнiй ловлj риби змагалися: команди га-
зет пЗоряо, uПриднiпровська магiстральu, "xiнKaПриднiпров'я,, *Днiпровська правда", "Bicтi При_
днiпров'яо, .Безкоштовно завжди,, радiостанцii 107,7,
*срiбний дощ", телевiзiйнi канали пприват TV
Днiпро,, "11 канал-.

У субоry 10 червня в 11,З0 вiд будiвлi Днiпропет-
ровськоТ органiзацii УТМР учасники на трьох MiKpoaB-
тобусах вiд'iхали на Новоселiвську мисливську рибо-
ловну базу УТМР, яка зустрiла нас чудовим ароматом
справхньоi рибальськоi юшки. Ознайомившись з про-
грамою змагань та Самарською затокою, з ii багатою
iхтiофауною, l!,ли рушили, вхе на човнах, далi, Цiла
флотилiя, tцо займала увесь форваrер, неспiшно Iри-
мала курс до острова Короп'ячого, де 11 червня i
старryвала рибальсько-спортивна першiсть, До речi,
вперше журналiсти змагалися (на плаву,, до цього
попереднi чемпiонати були tiльки сухоп}.тними.

Розбивши табiр, хiнки з газети "xiHKa При-
днiпров'яо спорядили експедицiю за рибою для

, вечiрньоi юшки,
Не в силах побороти спокусу, iя берусь за спiнiнг,

ЩУка атакуо легку ппелюсткуо буквально при кожному
закиданнi. Три вагомi n трав'янки", два сходи, деся_
ток горбатих oKyHiB - юшка мае буги на славу! В
iнших рибалок справа гiрша - карась не бере, тiльки
краснопiрка, плiтка i верховодка клюють безвiдмовно,
Напередоднi завтрашнього змагання це втiшае,

НемоrФиво описати врахення вiд Iихоi yKpaiн-
cb|,oi ночi на березi срiблясто-мерехтливоi пiд холод-
ними проп,ленями мiсяця Самари, пiсень пiд liгару до
ранку бiля заворожуючого танцю вогнища при конку-
ренцii незмовкаючого х(аб'ячого хору,,. Гарно-о|

Лише тiльки посвiтлiло на сходi i потьм'янiла нiчна
TeMiHb, найiе,]ерплячiцi спорсlмени вхе стояли на
оерезl, оцlнюючи погоду, мохливу iнтенсивнiсть
вранiшнього клювання i передбачуванi розмiри улову.

PiBHo о 4,30 дюхина човнiв з учасниками чем-
пtонаry -Золота рибка -2000- сIрlмко вiдчалююlь вiд
оерега, на якому залишаються лише 0сиротiлi наме-
ти. Штиль. Вода на подив прозора. Глибина на мiсцi
змагань не перевищуо 2 м, однак, з боку Форватера
спостерiгаоться рiзкий перепад глибини (з 1,5 до
6 м,), Темпераryра повiтря 25"С, води- 22"С,

Суддiвська команда неспiшно флануе вздовж лiнii
комишiв, спостерiгаючи за спортсменами. Перше
вракення - кльову поки щ0 нема, вудочки завмерли
у руках рибалок, у воду цедро летить принада,

l\,4инуло 2 lодини. Сонце вхе досить висо[о пiдня-
лось, але BiTpy поки не[4ае, Спостерiгаоться хаотичне
перемiщення човнiв: журналiсти шукають рибу.

Н а ю р одхе н н я хома нди - че м пi он а -
обласноi газети пзаря,
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_ Минуло ще 4 години, Судячи з похмурих

оOлич перших прибулих рибалок, все-таки а
кльову нема, 3'ясову€N,4о, що Bci надii поклада-
лися на шалений кльов вагомого карася, у якоrо,
очевидно, свiй поtляд на риболовлю взагалi (а мохе
BlH дотримуеться прИнцИпу .червенЬ 

- На риболовлю
не спOдiвайся,), На халь|

Фiнiш! Карася не мае Hi у кого, Дивно, адхе навко-
ло - найбiльш карасинi l!4iсця, lнколи бувае, що плiт-
ка {!) не встигас до нахивки ранiше вахкуватого незг-
раои_карася, L;уддi звахуюгь доси] ь cKpoMHi улови. ще
раз вiдп,iiчаючи про себе справедливiсть влучного ри-
бальсьkого вислову - .яобре клюе вчора iзавтра-,'

3нову ванtаr(имося у нашi плавзасоби i зали-
шаемо такий l остинний ocтpiв Короп'ячиЙ, Пливти до
0ази доводиться не менше ],5 kм, i щоб не гак ме-
ханiчно долати воднi простори, команди влаштовують
(переrOНи) - таку собi регаry на веслах, Першиfi,lи
причалюють наймолодшi i найвитривалiшi хлопцi з
11 телеkаналу, i вхе на березi знiмають на вiдеокаме-
ру мальовничу кавалькаду човнiв. по приб}.пi суддi
8iдходять вiд коллективу i визначають, хто х сьогЬднi
чемпiон у ко[4анднiй i особистiй перцосli,

Урочисте шикування. В очах - очi(ування. Численнi
призи у руках спонсорiв притяryють погляди присугнiх,
перед тим, яk привселюдно оголосити команду-пере-
мохницю Iа iм'я чемпiона, голова Днiпропетровськоi
Micbкoi органiзацi'i УТМР Микола Буцурочисто приймае
у члени Утмр журналiстiв газети .приднiлровська
магiс]раль-. Головний суддя зачиryо резульrати зма-
laHb - Золота рибка-2000", У r,омаiдiiи пЪршостi пер-
ше мiсце зайняла обласна газета "Зоря, (це вхе третiй
поспiль чемпiонський тиryл (зорянцiв,) Друге мiсце -у kоманди l 1 телеканаJiу, тре го - всеукраТнського що-
тижневика .Приднiпровська магjстраль,, Не щастить

Комавда-чемпiон на берфi Самарr, (злiва направо):
М, Перепелпця, В, Калiнiн,-r. Руденко (капiтан qaopi,)

.ПримЬ, -за 4 роки iM ходного разу не вдалося обiйти
"3орю". Спонсори вручають командам кубки, цiннi по-
дарунки, грамOти. Увiчнюють tt4оменти трiумфу фотоко-
респOнденти i хлопцi-телевiзiйники.

В особистiй перцостi чеN4пiонiв 2000 року серед
хурналiстiв оголошу€ться Олександр Пронський (1] те-
ле\аl-ал), друге мiсце у Володимира Калiнiна, що пред-
ставляе "3орюч, i трете у дебютанта змагань uЗолота
рибkа, Григорiя Гуменюка, що висryпаs за команду
xiнKa Приднiпров'я",3 виблискуючЙми на сонцt Mg'-

далями, горою грамот, cyBeнipiB iпризiв, призери ви-
глядаюгь дуr(е ефектно, В апофеозi дlйсIва проголо-
шу€ться такох .Mic золота рибка - 2000,, Нею ста€
Юлiя Супрун, прекрасна представниця ]1 телеканалу,

,.,Вi4'iхдхаlи зовсiм не хочется, настрiй пiднесе-
ний iтрохи халь, що все вхе закiнчилось. До побачен-
ня, Самаро, до побачення, Новоселiвська базо| У на-
ступно[4у роцi- п'ятирiччя нашоi uЗолотоi рибки, i N4и

знову будемо зlйагатися на цих берегах!

ось TaKi
улови
fрапляються
на вiдхриттi
лiтнього
рибальсьхого

Р, Новiцьх.lй,
головний суддя змагань

аэолота рибха,

Оч i(yBa н нс ща леноrо кльову

rf*

vn ],l]i
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Иснусственные при]-{анни
Во втором номере вашеrо журнала за 2000 г, я прочитал статью ''Не-

зачiпки", она меня очень заинтересовала, так как данный метод ловли
представляется мне более эффективнь!м, чем с помощью блесен, из-за
обилпя в прибрехной полосе водорослей и коряr,

Однако, как начинающий рь!6олов, я не зflаю как пользоваться "незацеп-
ками". Поэтому прочу мс подробнее опuсать методьl цх применения,

Кроме того, непосредственно по статье у меня возник ряд вопросов:
Как определuть, где лучше цспользовать приманку: в водороспях или

корчах?
Чем отлпчается тапстер от виброхвоста?
Необходпм лп поводок?

С уваr<ением, Сергей Градпнар
Херсонская обл,, г, Новая-Каховха

а этот вопрос мохно дать только реко-
мендации общего характера, по той

причине, что в кахдом конкретном месте не-
обходимо подбирать соответствующую при-
манку, Если вы ловите в закоряхенных местах
или в кувшинках, облавливая окна, лучше ис-
пOльзовать незацепляющиеся приманки, Ти-
пов незацепляющихся приманок дOвOльн0
много (рис, 1 - 4), и мохно составить некото-
рый минимум, с которым не страшно выходить
в самые крепкие места, Как правило, в конст-
РУКЦИИ таких пРИПi]аНОК ПРиСУТСТВУет пРухиНЯ-

щий элемент, прикрывающий хала крючков и
не дающий зацепиться приманке за подвод-
нOе препятствие. Есть приманки, в которых
крючоь не lольк0 прикрыl пружинящей ско-
бой, но еще и задвинуI под тело приманки, а
в момент поклевки хала выдвигаются, Так хе
есть способы монтаха силиконовых приманок,
с помOщью которых возмохносъ зацепа за
кOряги или водоросли сводится к минимуму
(рис. 5-10), Есть специальные дхиг-головки,
в которые вN4Oнтирована прOволока, предо-
храняющая приманку от зацепа (рис. 11,12).
Fа мелководных мес]ах и в прибрехнои зоне,
особенно к концу лета, основное неудобство
представляют нитчатые водOросли, которые
цепляются не только за любые приlvанки, но и
за застежки, карабины поводка, узлы, Какая
бы ни была приманьа, полчосrью избежаtь их
не удается. Если есть затруднения с приобре-
тением незацепляющихся приl\4анок, то
можно выйти из полохения, надев на
тройник вертушки или колебалки пороло-
новый шарик, который будет закрыsать
жала крючков и в то хе время не препятст-
вOвать норl\4альной подсечке рыбы
(рис. 1З, ]За).

Как определпть,
где лучще

пспользовать
прпманlq|:

в водорослях
илu корягах?

/-=*-*,_-/
,J 1о
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Чем отличается твпстер от виброхвоста?
азличие между этими приманками весьма существенное
как в плане конструкции, так и по характеру поведения

1,!очАткlвLrlсt , .l1

приманок во время проводки. Виброхвост копирует рыбку
(рис,14, 15), но вместо рыбьего хвоста у него круглая пятка) со-
здающая в воде определенные колебания, Твистер хе имеет те-
ло в Форме веретена и заканчивается плоским хвостом в виде во-
просительного знака (рис. 16-]8). Использовать твистер мохно
как самостоятельную приманку на дхиг_головке, так и в качестsе
дополнительнOго элемента в составе вертушки или колебалки,
насадив его на тройной или одинарный крючок блесны, что в ря-
де случаев благоприятно сказывается на клеве (рис, 5, 6),

Более детальная классификация и описания приведены в
хурнале "Свiт рибалки" N! З за 2000 год,

незавкlмо от

Необходпм лп поводок?
ficHoBHoe назначение стальнOго поводкаLf предотвратить возмохносlь перекусывания

лески хищной рыбой и, как следствие, потерю при-
манки,

Если вь ловите жереха, судака или окуняl то пово-

док вполне можно исключить из состава снасти, так
как эти рыбы не [rогут перекусить леску. Если хе
предполагается, что в п,4естах ловли есть щука или вы
целенаправленно охотитесь за ней, то без стального
повOдка вы имеете реальные шансы сократить свой
арсенал приманок, Щука вполне справляется и с пле-
теными шнурами, не говоря у)(е о монOнитях) которые
она перерезае l в одlо Ml новение, Так что я вам сове-

тую не пренебрегать использованием
хороцего поводка, этим вы уберехете
себя от разочарований,

Поводки [.4охно использовать
стальнье или вольфрамовые (от спи-
ралей злектроплит) длиной от 10 до
25 см, В петли поводков вставляются
карабины, на один из которых надева-
ют застехку, облегчаюцую операцию
замень] приманки, lv]oХHo огl]аничить-
ся и одни[л карабином (рис, ]9), к кото-
рому будет привязываться леска, а на
другом конце поводка оставить только
застехку.

!. Полак

прOфесспOналtlзt{а, хорOшIе
cнaпll нуlllны всен.
Посетlте тOрговьlfr ноilплешс
к[дрllнд> п0 адресу
г. Кпев, ул. Jilаяшовсtlого, 2б
(вход со двора).
В рыболовнон отделе
300иага3l{на
Вы прпобретете все дш
0тненнOг0 улова!
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Зцлtнgg. рьtба"lка
zоразOсi бесе"l"ее

ц цнmереснее
.леmней

Многиlv мое утверхдение покахется, мяг-
ко говоря, спорным, но давайте разберемся
насколько.

Большинство моих оппонентов наверняка
имеют о ней представление только по на.
слышtе, многие выезхали зимой один или
два (первый и последний) раза, замерзли
или хе наоборот, слишком разогрелись и это
заставило их потом прийти к выводу, что сов-
сем необязательно ехать на лед ради того,
чтобы выпить. А если они к тому хе ничего не
поймали, то этот факт переводит их из лаге-
ря скептиков в лагерь законченных противни-

rов зимней рыбалки, Посему - никакой
агитации, мой материал предназ-

начен для преданных зим-
ней рыбалке людей

и тех кто все_таки решит отдаться этому ув-
лекательному процессу.

Итак, в первую очередь, вам следует поза-
ботиться об экипировке, Учитывая, что зимняя
рыбальа - это досlа]очно активный процесс,
ваша одехда долхна быть максимально (на-
сколько позволяют погодные условия) легкой
и в то же время теплой, Рыболовный ящик, по
моему глубокому убе)qению, не годится для
активной ловли окуня или судака, но необхо-
дим при малоподвихной ловле белой рыбы,
особенно если вы закормили лунку. Я обычно
использую рюкзак, а рыбачу либо стоя, либо с
колена.

Пешня - незаменимый инструмент на пер-
вом льду, Выбирать ее нухно по своему росту,
Это не слохно: ручка пешни дол)fiа заканчи-
ваться напротив солнечного сплетения. По
своему весу она не должна быtь легкой, но и
излишний вес ни к чему - через пару часов
активной работы ваши руки отвалятся. Самая
доступная для рыбака обувь - шитые валенки
с бахилами, Одехда - либо комбинеэон. либо
куртка до колен и обязательно с капюшоном.
Ну, брюки, как водится, ватные. Да, еще! Ру-
кавицы - враг рыболова, но это не значит, что
их не следует брать с собой. Если у вас сsедет
руки от холода) когда их начнет сечь снегом
ледяной ветер, рукавицы очень пригодятся. А
вот удочку нухно дерхать голой рукой. В край-
нем случае, в перчатке с обрезанными паль-
цами, но и это не Фонтан,

Ну, вот теперь, когда мы оделись и обу-
лись, мохно переходить непосредственно к
снастям,

Самая вахная составляющая этих самых
снастей - удочка. Она мохет быть длинной
или короткой (в зависимости от того, что вы
собрались ловить), на нохках или без них, с
катушкой или мотовильцем, выбор за вами, Я
делаю удочки сам, На самом деле ryт нет ни-
чего слохного, дахе для такого "безрукого"
мастера, каковым, несомненно, являюсь я.

Ручку вырезаем из ленопласта средней
плоIности, и с помощью ноха и крупной но,{-
дачки убираем неровности и "зализываем" ее,
придавая форму, которая удобно ляхет в вашу
изогнутую ладонь (рис. 1),

Следующий этап - изготовление хлысти-
\а. Я делаю его из плоской стальнои пружины.
наподобие часовой, толшинои 0,5 мм, шири-
ной 2,5-З мм и длинной ]50 мм, Окончание
хлыстика сводится надфилем на конус, начи-

Рис. ]
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ная, приблизительно с середины. К окончанию
хлыста припаиваем прухинку диаметром Зl5-
4 мм и длиной 30-35 мм. Подбираем кемб-
рик, диаметр которого чуть меньше диаметра
прухинки и длина не более 5 мм, но собствен-
ный внутренниЙ диаметр кембрика - не более
0,Zl_-0,5 мм (рис. 1),

Теперь - главный "причендал'', Кивок. Я
считаю, что лучший кивок изготавливается из
обычной часовой прухины шириной не более
2 мм и длинной 120-]З0 мм, Для того, чтобы
из нее получился кивок, прухину нухно ''дове-
сти до yМa'l. Для этого вам понадобятся тисоч-
ки, надфиль и нахдак. ЗажимаеIл плашмя пру-
хину и аккуратно, чтобы не заломать краяl

надфилем сводим их на конус, как и в случае с
хлыстиком, начиная с середины и постепенно
перемещая прухину в тисочках. Когда форма,
как говорится, придана, прухинку нухно обра-
ботать по плоскости. Для этого нам понадо-
бится нахдак. Захав заготовку между двуlия
половинками нахдачки, с силой протягивайте
ее мехду ними, меняя места обработки после
определенного количества протяхек. Напри-
мер: в середине прухины 40-60 протяхек,
блихе к концу - 60-80, а в самом конце -80-]20, После этого изделие ухе мохно на-
зывать кивком (рис.2). К базарным кивкам он
не имеет никакого отношения, Идеально све-
денный, он мохет работать как под одниI\/ ле-
ГеНЬКИМ ,МУРаВЬеМ, , ТаК И ПОД , ГИРЛЯНДОЙ", В
зависимости от того, на какую длину вы его
выдвините,

Теперь вам HylKHo подобрать кембрики по
ширине кивка и подпаять маленькое колечко из
медной проволоки для пропускания лески.

Осtается собрать все это хозяиство вмес-
те. Кивок аккуратно протаскиваем через кемб-
рик, располохенный в прухине хлыстика, а
сам хлыст закрепляем в пенопластовой ручке,
Прухинка на хлыстике, кроме амортизирую-

щей, выполня-
ет так хе предохра- ,.

нительную функцию.
При перевозке кончик
кивка прячется в нее, как в
тубу, и не заламывается.

Катушку я ислользую ти-
па "туда-сюда". Например
(Лунка, родного завода "Со-кол,, единственное, на мой
взгляд, достойное изделие
этого гиганта отечественной
рыбиндустрии, Хотя и в этом
случае, если удастся выбрать
из десяти одну без
брака - считай,
повезло,

Ну вот, удо-

остается ее
чку собрали. if E;il li ý
оснастить, \l:

лЕскА.
чем тоньше -

;;";; u;;;.,,i.,,iu"oo"" \._./-
раз не попить с друзьями пива_
и купить качественную Shimano или
Tectam. Стометровой бобышки с головой хва-
тит на два сеэона, а на каryшку вполне доста-
точно намотать 25-30 м.

МОРМЫlЛКИ - это вопрос вашей привя-
занности к какому-либо одному виду или усло-
виям вашего водоема. Я привык ловить на "му-
равья" без нахивки, так называемого "голого",
реко[rендую и вам попробовать, тем более,
что конструкция этой удочки очень хорошо
подходит для такого способа ловли,

Еще совет, ОптиNlальное количество удо-
чек в вашем рюкзаке - три: первая - с одной
мормышкой и леской 0,08 мм для ловли на
глубине до З мi вторая - с двумя и лесltой
0,08 - 0,1 мм, для ловли oI 3 до 5 м, при лег-
ком течении: третья - с гирляндой из трех -четырех мормышек с леской 0,12 мм для лов-
ли белой рыбы на больших глубинах. Мор-
мышrи следует привязывать от более легкой
к более тяхелой!

Закон: сделанная собственноручно и с лю-
бовью удочка, правильно свяэанная снасть ни-
когда не подведл вас и всегда порадуют хе-
ланной добычей. Удачи вам|

С. Пичугин



Беl гачilа ше 00iПтшся...
Форilr гачillr

Осraоaнхх Форi, гrчrdв духо баrаю, юну
,Фrцб ,Taqprfl про аuМri форнп, До
нпх намхать оrqуrлl, нопlеоrqуrлl п
,углуsатl rrчп.

Окруrлi rачки. Пiмiв таких гачкiв майхе ок-
руглий. Найвiдомiшi ix види]

д

пlLJ
пlLJ
TlaJ

д

s

Гр

До групи на-
пiвокруглих гач_
kiв налехать i

гачки мя ловлi
на шryчну мушку
SPEclAL FLY.

ABERDEEN, RoUND. гачки з
довгою цiвкою (lопg Shank) iпря-
мим вiдносно цiвки жалом,

NAT|oNAL. гачки з се-
редньою по довхинi (Short
Shank) або короткою (х Short
Shank) цiвкою i вiдiгнугим
влiво або вправо (rечеrsеd)
вiдносно цiвки халом. Така
форма гачкiв найбiльш по_
пулярна серед украiнських
рибалок.

ocToPUS. Гачки э короткою цiв-
кою i вiдiгнугим халом.

Напiвокруглi гаqки. Перехiд Mix цiвкою i

вершиною пiддiву в них трохи сплюснуrий. На
yкpaiнcbкoмy ринку е TaKi види цих гачкiв:

o'SHAGNESSY. Гачки мохугь бри з
довгою або короткою цiвкою, але, як
правило, вони прямi.

KIRBY. У таких гачкiв, навпа-
ки, хало мохе бути вiдiгнуте
влiво або вправо вiдносно цiвки,
проте вони завхди з довгою
цiвкою.

LlMERlcK. Цей вид
поеднуе гачки з довгою i

середнью цiвкою, з пря-
мим i вiдiгнугим халом.

Вуглуватi гачки. Пiдцiв таких гачкiв мае
вуглуваry форму. Серед них:

;^;;.:;;;;";;;" л
довry цiвку i, як прав"по, 

"о"и fi - ,А
прямi. Духе рiлко мохна || f; ll ilзнаити гачки TaKol Форми з l i l] ( '

вiдiгнуtим халом. I Е
BARBARIAN. Така форма l Е

гачка не духе поширена в yKpaTHi. li
особливiсть - довга цiвка i пряме '!aхало.

Слiд звернуrи уваry такох на Г)
гачки, якi, на нашу думку, не входять l а l
в ходну з названих груп. Це гачки ll Ц
SURE SET (вони мають коротку ' 6
цiвку i пряме хало) та W|DE GAP (з
сердньою цiвкою та напiввiдiгнугим /л
халом). TaKi специфiчнi форми гач- / _. l
KiB мохугь зацiкавити Bcix рибалок. | 6
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Фlрмэ vмc - офlцlйний пэртfiор чемпlонrту crlTy ý рхбноI ловлl на попловltэ!у !удql



вахливим елемен-
том гачка е йою цiвка.
Уже йшлося про те, що
цiвка мохе буrи довгою,
середньою або корот-
кою. Здаеться б, нiчого
додати. Проте сьогоднi
HaBiTb такий елемент мо-

чмс 1,1FЕдстдвляе / alEi

KpiM того, цiвка гачкiв для бiльшо[
надiйностi тримання черв'яка мохе виги-
натися - WoRM НООК. Цiвка мохе зги-
натися i для використання силiконових
принад (гачки JlG).

У Bcix гачкiв цiвка закiнчуеться голо-
вкою, яка мохе мати Форму:,l 

- вушка (ringed);
2 - лопатки (flatted);
3 - насiчки (notched);
4 - шишки (knobbed);
5 - вушка голки (needle еуе).
Головка мохе брi,r прямоб ;бо вИгнуrою все-

редину чи назовнi.
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хе стаIи предметом
удосконалення, Рибалки ахе всти-
гли лознайомитися з гачками cepii
FAULTLESS BAITHoLDER. Для
зручностi на цiвцi таких гачкiв роб-
лять насiчки. Вони мохугь буги як
з одного, так i з обох бокiв цiвки.

Здравству йт е, уважае м ая редакция
журнала "cBiT рибалки"!

Я страстньlй рьtболов-любитель. Зову
меня Павел, мне 1З лет, Люблю рьlбачить
на реке Боровая, левом притоке реки Се-
верский Донец, в прудах, расположенных в
ок руге го рода Се веро -Донецка,

Хотел бьl принять участие в фотокон-
курсе. Но наибольшего трофея я еще в
своей хизни не поймал, поэтому высылаю
пейзах реки Боровая и фотографии на
тему рьlбалки.

Кстати, леску на удочку я использовал
-ВМС Bolep Куин" диамеryом 0,15, 1,o|o-

рая меня ни разу не подвеrв, Эry леску мне
подарил папа. Я сделал себе удочку и смог
поймать сазана весом 1,3 кг. после этого
<события, я сделал вывод леска толстого

диаметра просто не нужна, неry смысла ее
применять, ведь леска "Вотер Кинг" отлич-
но справляется с любой рыбой.

Павел Петренко, г, Северодонецх
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