
Z JAKIM SPŁAWIKIEM NA JAKIE ŁOWISKO 

Do każdej metody połowu potrzebny jest jej inny rodzaj. Żyłki charakteryzuje się dwoma 

czynnikami: średnicą żyłki w mm oraz wytrzymałością w kg. 

 

0,15-0,20 do 2,5kg Łowienie na spławik małych ryb. płocie, wzdręgi, małe okonie, ukleje 

(ogólnie małe rybki) 

 

0,20-0,30 2,5-5.0kg Łowienie na spławik i delikatne łowienie z gruntu np. drygająca 

szczytówka. leszcze, liny, klenie, pstrągi, jazie 

 

0,30-0,35 5,0-7,0kg Łowienie na ciężkie spławiki na rzekach o dużych uciągach, z gruntu 

oraz na spinning. brzany, karpie, szczupaki, sandacze i inne większe ryby 

 

0,35-0,50 8,0-13,0kg Wszystkie metody połowu. wszystkie duże ryby: karpie,sandacze, 

szczupaki 

 

0,50 i grubsze 15,0 i więcej kg Wszystkie metody połowu w nastawieniu na kolosy. głównie 

sumy 

 

Żyłki ulegają samoczynnemu zniszczeniu dlatego trzeba je wymieniać co kilka lat. Ulegają 

„starzeniu”, pod wpływem promieni słonecznych oraz kontaktu z wodą.  

W metodzie łowienia na spławik używa się tak zwanych przyponów. Są to kawałki żyłki o 

długości od 10-100 cm. Są one cieńsze niż żyłka główna, a dowiązuje się ją do zestawu 

głównego za pomocą krętlika z agrafką. Zasada polegająca na tym, że przypon musi być 

cieńszy od żyłki głównej ma kilka zalet. Po pierwsze jeśli haczyk zaczepi nam się o jakąś 

podwodną przeszkodę urywa nam się jedynie przypon, czyli tracimy jedynie haczyk z 

kawałkiem żyłki a nie cały zestaw wraz ze spławikiem. Kolejna zaletą jest fakt, że ryby są 

mniej czujne gdy mamy cieńszą żyłke-chyba jej „nie widzą”. Jeszcze jedno stwierdzenie 

odnośnie żyłki.  

Zabrania się zostawiania kawałków żyłki na brzegu ani wyrzucaniu ich do wody, ponieważ 

jest ona śmiertelna dla ptaków wodnych, którym wkręca się w skrzydła!!! 

 

Kolejnym ważnym elementem wędkowania są oczywiście haczyki. Obecnie znajduje się kilka 

milionów kształtów haczyków, które przeznaczone są do połowu wybranych gatunków ryb. 

Haczyki muszą byś ostre oraz muszą być wytrzymałe na rozginanie. Już nie raz się spotkałem 

przy holu ładniejszej ryby, że haczyki się wyginają albo łamią. Dlatego trzeba stosować 

haczyki dobrych firm. Lepiej wydać więcej pieniędzy niż potem narzekać nad łowiskiem. 

Wielkość haczyków określa się za pomocą odpowiedniej skali.  

Przepływanka. Jest to metoda wędkowania spławikiem na rzekach o różnych uciągach. 

Można łowić z wykorzystaniem spławika typu dysk przy dużym nurcie wody. Przy łowieniu 

ryby w rzekach o małych uciągach gdzie wystarczy bombka o masie 4 g.  zestaw składa się 

wówczas z obciążenia głównego, którym jest mała oliwka i kilku małych śrucin położonych 

poniżej oliwki.  



W zależności od rodzaju łowiska stosuje się różne zestawy spławikowe. 

1) zestaw z maczugowatym spławikiem na wodę stojącą, 

2) klasyczny spławik na wietrzną pogodę, 

3) klasyczny zestaw z przelotowym spławikiem, 

4) zestaw ze spławikiem z antenką do łowienia ryb tuż nad dnem, 

5) lekki zestaw odległościowy, 

6) zestaw uklejowy. 

 

 

 

 



Spłwik wyłącznie do zestawu 

skruconego. Przeznaczony do 

łowienia w rzekach o silnym 

uciągu. W tych samych 

miejscach spławik o 

tradycyjnych kształtach, tzw. 

bombka musiałaby mieć 

dwukrotnie większą 

wyporność. 

Spławik do metody bolońskiej. 

Oba nadają się na rzekę, ale tym z 

prawej strony można także łowić 

na jeziorze. Charakterystyczne dla 

tych spławików jest: gruba 

antenka (dobrze widoczna z 

dużych odległości), mocny kil (nie 

wyłamuje się przy silnych 

zacięciach) i duża wyporność (od 

4 do 18g). 

Spławik przeznaczony do 

przepływanki w rzekach o małym 

uciągu. Łowi się nim techniką 

wypuszczania zestawu. Są dobre na 

odległość nie większą niż 15 m i 

tylko na spokojnym, równym 

uciągu. 

Spławik do przepływanki i 

przepływanki z przytrzymaniem 

w rzekach o dość silnym 

prądzie. Powinny mieć oczko 

wysoko umieszczone w 

korpusie, żeby podczas 

przytrzymania prąd nie wyrywał 

ich z wody. Niektóre spławiki 

mają w korpusie rurkę, która 

zastępuje oczko do 

przewlekania żyłki. Takie 

spławiki są trwałe, ponieważ 

podczas zacięcia nie wyrywa się oczko z 

korpusu. 

Takich spławików używa się 

przy łowieniu polegającym na 

wypuszczaniu zestawu, kiedy 

powierzchnia wody ma dużo 

zawirowań wciągających zestaw 

pod wodę. Zestawy z tymi 

spławikami spuszcza sięz nurtem 

nie dalej jak na 15-20 metrów. 

Spławiki na płytkie łowiska w 

wodach stojących. Są dobre do 

łowienia na dużych odległościach, 

bo mają grube, dobrze widoczne 

antenki. 

Spławiki przeznaczone do 

połowów nocnych na przynęty: 

rosówka, żywiec, martwa rybka. W 

antenki tych spławików można 

włożyć świetlik. 

Spławiki przy połowach 

ryb drapieżnych, kiedy 

przynętą są żywe rybki. 



Spławiki przeznaczone do łowienia 

zestawem skróconym lub "na bata" w 

wodach stojących i kanałach o bardzo 

wolnym przepływie. Dobrze 

sygnalizują brania. Nie ma grzechu, 

jeżeli się takie spławiki stosuje na 

jeziorach. 

Spławiki tego typu przeznaczone 

są do łowienia w wodach 

stojących wędziskiem z 

kołowrotkiem lub batem. 

Środkowy spławik jest dobry na 

brania podnoszone i na 

sfalowaną wodę. 

Spławiki do metody odległościowej. Nadają się wyłącznie na wody 

stojące i na wody bardzo wolno płynące. Cechą charakterystyczną 

tych spławików jest duża czułość (dobra sygnalizacja brań) i dobre 

właściwości rzutowe (niektóre modele mają na antenkach specjalne 

lotki stabilizujące lot. Można nimi wykonywać rzuty nawet do 70 

m). Spławiki te występują w dwóch wersjach: z dociążeniem i bez 

niego. W droższych modelach dociążenie można regulować 

poprzez odejmowanie lub dodawanie ciężarków. Do spławików 

tego typu stosowane są różnokolorowe, wymienne antenki lub 

nasadki poprawiające widoczność przy braniach, kiedy łowi się na 

dużych odległościach. 

 

 


