


CZYM JEST WĘDKARSTWO

- najczęściej stosowana definicja 
wędkarstwa wskazuje, że jest to 
rodzaj hobby, zajęcia 
rekreacyjnego i sportu 
polegający na łowieniu ryb na 
wędkę. Jest to definicja ogólna 
i w dość wąski sposób ujmuje 
wiele działań związanych z 
wędkarstwem, ponieważ obecnie 
wędkarstwo to nie tylko sposób 
na spędzanie wolnego czas, ale 
również można je uznać za 
istotny element społeczny, 
ekonomiczny i ekologiczny.



Wyróżnia się sześć rodzajów wędkarstwa – w każdym z nich 
używa się innej, odpowiedniej metody wędkowania i przystosowanej 
do wybranej techniki łowienia wędki: 

• wędkarstwo spinningowe

• wędkarstwo spławikowo-gruntowe

• wędkarstwo muchowe

• wędkarstwo podlodowe

• trolling

• wędkarstwo morskie

https://pl.wikipedia.org/wiki/Spinning
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99dkarstwo_sp%C5%82awikowo-gruntowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99dkarstwo_muchowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99dkarstwo_podlodowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Trolling_(w%C4%99dkarstwo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99dkarstwo_morskie


Wędkarstwo spinningowe

- polega na wędkowaniu bardzo aktywnym, oznacza to, że to wędkarz szuka ryby, głównie
drapieżnej, a nie czeka, aż ona, wędrując za pokarmem, napłynie na stanowisko
łowiącego. Spinningista poszukuje stanowisk ryb przede wszystkim na trasie jej wędrówek
za żerem, w miejscach przewidywanych zasadzek na drobnicę będącą jej pokarmem,
wreszcie w miejscach, gdzie znajdują się dogodne rybie kryjówki i miejsca odpoczynku
nocnego lub zimowego. Za przynętę służy przeważnie wabik imitujący owady, larwy,
dżdżownice, małe rybki, raki, żaby i inne. Doświadczeni wędkarze często sami wykonują
przynęty w nadziei na ich większą skuteczność w połowie ryb.

Oto przykładowe najpopularniejsze przynęty spinningowe:

Przynęty obrotowe i 
wahadłowe

Przynęty miękkie
Woblery, Poppery, Spinnery
i inne



Wędkarstwo spławikowo-gruntowe

Różni się od spinningu właściwie wszystkim – obecnością sygnalizatora brań, jakim może być spławik, dzwonek, 
swingtip itp. oraz w zależności od techniki wędkowania – długością i innymi parametrami wędzisk. Wędki różnią się 
od wcześniej opisanych metod akcją, długością, ciężarem rzutowym, techniką wykonania. Przynęty są diametralnie 

różne, bowiem przy metodzie spławikowo-gruntowej są pochodzenia naturalnego, często żywe. Ale zasadnicza 
odmienność tej metody, wyraźnie odróżniająca ją od pozostałych (z wyjątkiem metody podlodowej), polega 

na statycznej pozycji wędkarza, który obrawszy sobie miejsce wędkowania, popularnie zwane miejscówką, często 
wcześniej zanęconą, pozostaje na niej nawet parę lub paręnaście godzin w zależności 

od częstotliwości brań ryby. Różnica zaś między zestawem spławikowym a gruntowym polega na tym, że przy 
połowach na spławik przynęta może być podana również na powierzchni i na każdej głębokości wody lub 

na dnie, a spławik spełnia dwie funkcje: jako sygnalizator brań oraz wykorzystując wyporność spławika jako sposób 
na ustawienie głębokości położenia przynęty. Przy połowach na grunt przynęta zawsze leży na dnie, zaś 
najpopularniejszym sygnalizatorem brań jest zawieszony na szczytówce dzwoneczek lub na żyłce między 

przelotkami jakiś kilkugramowy, najlepiej obły przedmiot. Odmienną sygnalizację brań stosuje się w tzw. feederach. 
Jest nim elastyczna szczytówka, która podczas brania odchyla się lub przygina. Oczywiście wymaga

to stałego napięcia żyłki. Istnieją też specjalne sygnalizatory elektroniczne, dające znać o braniu dźwiękiem 
i (lub) światłem.

Rodzaje spławików Zestaw spławikowy Zestaw gruntowy

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C5%82awik
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Swingtip_(w%C4%99dkarstwo)&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przyn%C4%99ta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zan%C4%99ta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C4%99stotliwo%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sygnalizator_bra%C5%84&action=edit&redlink=1


Podobnie jak przy metodzie spinningowej opiera się na dużej aktywności wędkarza. Połów ryb na sztuczną
muchę wymaga również specjalistycznego sprzętu: odrębnie budowanych wędzisk, o innych parametrach, np.
innym rozłożeniu wytrzymałości blanku, ugięcia i akcji; całkiem innych kołowrotków i całkiem innej konstrukcji
linki, pełniącej dodatkowo rolę obciążenia, które przy metodzie spinningowej spełnia przynęta, znacznie cięższa
od delikatnej, leciutkiej imitacji muchy, której, zresztą zgodnie z przepisami, nie wolno dodatkowo obciążać. W
metodzie muchowej stosuje się o wiele więcej zróżnicowanych przynęt. Podstawowych rodzajów imitacji much
i owadów jest kilkanaście, ale wzorów używanych przez wędkarzy nawet kilka tysięcy, różniących się
zauważalnie.

Wędkarstwo muchowe

Przykładowe sztuczne muchy 

https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99dka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mucha_w%C4%99dkarska


Wędkarstwo podlodowe

Wędkarstwo podlodowe polega na połowie ryb spod lodu. Praktykowane
jest na zamarzniętych akwenach. Główne techniki połowu to: mormyszka,
błystka podlodowa oraz spławik.



Trolling

Trolling – metoda połowu ryb drapieżnych polegająca na ciągnięciu wędką
przynęty na żyłce lub lince za łodzią. Ruch przynęty imituje ruch ryby i prowokuje
do ataku. Przez pewien czas metoda była zakazana w Polsce, obecnie dozwolona.
Dozwolona też w niektórych krajach Skandynawii. Bardzo popularna przy połowie
ryb morskich, skuteczna również w wodach śródlądowych. Przynęty: wobler,
popper, ripper i inne. Kołowrotek typu multiplikator (lepiej) lub kołowrotek
o szpuli stałej (gorzej). Wędzisko - zgodnie z przyzwyczajeniem wędkującego.



Wędkarstwo morskie

Wędkarstwo morskie – to rodzaj wędkarstwa, w którym poławia się ryby
morskie nawędkę z pokładu łodzi, z brzegu plaży lub z nabrzeża portowego.
Zazwyczaj, pod tym pojęciem rozumie się wędkarstwo kutrowe, polegające na
łowieniu z pokładu łodzi. W wędkarstwie morskim wykorzystuje się metodę
trollingową (przy połowie z kutra), oraz spławikowo-gruntową (przy połowie z plaży
lub nabrzeży portowych) analogicznie jak w innych rodzajach wędkarstwa.

Metodą specyficzną tylko dla wędkarstwa morskiego jest Łowienie na pilker
w pionie. Polega na użyciu ciężkiej przynęty sztucznej (do kilkuset g) – pilkera –
uzbrojonego w hak. Przypon uzbraja się niekiedy w dodatkowe haki. Na pilker
poławia się przede wszystkim dorsze.



JAK ZOSTAĆ WĘDKARZEM

Kto zamierza łowić ryby na wędkę zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami,
powinien posiadać kartę wędkarską oraz zezwolenie na amatorski połów ryb wydane przez
rybackiego gospodarza wody, na której połów się odbywa. Gospodarzami rybackimi wód
śródlądowych w Polsce są m.in.: Polski Związek Wędkarski, spółdzielnie i gospodarstwa rybackie oraz
osoby fizyczne. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14, z tym że
mogą one łowić ryby wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, która posiada taką kartę.

Więcej informacji na temat wędkarstwa znajdziesz tutaj:
http://www.pzw.org.pl/home/
https://wiadomosciwedkarskie.com.pl/
https://angloo.com/
https://wedkuje.pl/
https://www.wedkarstwomojapasja.pl/

UDANYCH POŁOWÓW!!!

Opracowanie: M.Pilip, M.Piaseczna, A.Prokopowicz
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https://wiadomosciwedkarskie.com.pl/
https://angloo.com/
https://wedkuje.pl/
https://www.wedkarstwomojapasja.pl/

