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Ar galėtų kas tiksliai pasakyti, kokio rytoj galima tikėtis kibimo? Kibs, nekibs, o gal kibimas bus
vidutinis? Už teisingą ir tikslią prognozę tikriausiai ne vienas žvejas sutiktų ir sumokėti.
Pastaruoju metu pasirodo vis daugiau ir vis įvairesnių kibimo prognozių – vieną kartą mačiau
“Meškeriotojo” žurnale kibimų prognozę visam mėnesiui, Paulius Korsakas pateikė savo kibimo
prognozių kalendorių visiems metams, mūsų portale zvejams.lt taip pat kiekvieną dieną galite
rasti kibimų prognozes kelioms dienoms į priekį.

Gana dažnokai tenka iš žvejų išgirsti priekaištų: “buvo parodytos 3 žuvytės, o niekas nekibo”
arba “pas jus prognozėse šiandien buvo nuogas kablys, o aš 3 lydekas pagavau!” ir panašiai.
Taip pat nemažai ir tokių, kurie tvirtina, kad 90% šios prognozės pasitvirtina. Beje, zvejams.lt
pateikiamos prognozės – ne iš piršto laužtos, ir ne patys mes jas sugalvojame. Jas žvejų
portalo lankytojams nuolat nustatinėja gerai žinomas žvejas, žurnalistas ir rašytojas, daugybės
knygų apie žūklę autorius Ričardas Adamonis. Jis ir sutiko atsakyti į visiems labai rūpimą
klausimą – ar kibimo prognozės nėra paistalai ir kiek jos teisingos?
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Ričardas Adamonis: “Jau vaikystėje žvejodamas pradėjau stebėti permainas gamtoje –
apšvietimą, vėjo kryptį, slėgį - ir kaip jos veikia žuvų kibimus. Kiek vėliau pradėjau domėtis ir
moksliškai visa tai analizuoti. Sukaupus tam tikras žinias jau automatiškai imi vertinti reiškinius
ir daryti išvadas, išsivysto tarsi nuojauta. Išeini prie upės, pasižiūri į aplinką ir jauti – šiandien
turėtų kibti. Galbūt tai yra mistinis nukrypimas, bet ne vien mano tokie pastebėjimai. Daug
meškeriotojų pažįstu, kurie pripažįsta, kad kažkoks vidinis balsas dažnai pataria – “šiandien
kibs”. Geriausia prognozė – reiškinių supratimas. Pavyzdžiui, jei prie upės vėjas pučia pasroviui
– gero kibimo nebus. Labai paprastai paaiškinama – vėjas pagreitina plūdės nešimą ir masalas
slenka greičiau negu natūraliai neša srovė. Arba kitas dalykas – šiaurės rytų vėjas. Visi žvejai
puikiai žino, kad pučiant tokiam vėjui kibs blogai. Ir kai susemi visus pastebėjimus į visumą,
truputį pastudijuoji ichtiologiją, žuvų mitybos ypatumus, gali daryti tam tikras išvadas. Prie viso
to, pasiimi paprasčiausią mėnulio kalendorių ir sudarai kibimų prognozes. Nuo seno žinoma,
kad mėnulio fazė daro įtaką žuvies kibimui. Ir pagal tai prognozuoji, koks gali būti kibimas tą ar
kitą dieną. Be abejo būtų įmanoma sudėlioti kibimus ir paros laike.

Kad kibimai pasitvirtins 100% niekas negali teigti, ir aš to neteigiu. Kiek pasiteisina…? Na, daug
kas eksperimentuoja, seka, draugų paprašau, kad pastabas užfiksuotų. Vis gi daugeliu atvejų
pasiteisina. Tarkim, prognozuojamas geras kibimas, o būna vienam geras, kitam blogas. Vienas
moka žvejoti, kitas ne. Ir jis gali sakyti, kad š… tos tavo prognozės. Daug tokių. Arba kitas
variantas – yra daug užsisėdėjusių meškeriotojų. Nors toks žvejas mato, kad kiti gaudo naujais
masalais, naujoviškais metodais, o jis, kaip pagavo savo pirmąją žuvį ant kviečio, taip ir dabar
gaudo ir iki gyvenimo pabaigos taip gaudys.

Niekas negali garantuoti už vieną ar kitą prognozę, o norint patikrinti turi gi kiekvieną dieną
gaudyti. Geriausiu atveju žvejai išvažiuoja savaitgaliais, atostogauja mėnesį ir tai ne kiekvieną
dieną žvejoja. Visuomet galimi nukrypimai. Ir, be to, visuomet “geriausiai kibo vakar”.

Ar įvairių žmonių padarytos prognozės būna skirtingos?

“Jei vertinimo kriterijai skiriasi, gali būti skirtingos. Įtakos turi ir geografinės platumos ir žuvų
įvairovė, bet vis tiek, kiek skaitau įvairių šalių žurnalus, prognozės daugmaž panašios.
Prognozes nustato pagal mėnulio kalendorių, pagal jo fazes, pagal geografines platumas, galų
gale pagal žuvų rūšis. Pavyzdžiui visi žino, kad lydekos žiemą geriausiai kimba per pūgą, taip
pat yra tiesos tame, kad gerai kimba ir per didžiausius šalčius. Kita vertus kiekvienas vandens
telkinys turi savo madą. Yra Rokiškio rajone toks ežeras, kuriame karšiai kimba tik pučiant
šiaurės vėjui ir šąlant, kai tuo tarpu kituose ežeruose tokiomis sąlygomis visiškai nekimba. O tu
gali būti tobulas “sinoptikas”, bet visko negali numatyti. Apibendrinant galima pasakyti, kad
tokios kibimo prognozės parodo bendrą vaizdą, tai tarsi horoskopai. Nupieši paveikslą tinkantį
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visam regionui, tačiau tiksliai nenuspėsi, kur šiandien kibs, o kur nekibs.”

Kad ir kokios būtų prognozės, pastebėjau, jog dažniausiai laimi viltis ir nekyla abejonių ar
žvejoti, ar ne. Na, o pažvelgus į tas spintas prigrūstas knygų apie žvejybą įvairiausiomis
kalbomis, žvejybos užrašus, krūvas žvejo dienoraščių Ričardo Adamonio namuose, tikiu, kad
prognozės tikrai ne iš piršto laužtos. Be to, būtų labai įdomu sulaukti daugiau skaitytojų
nuomonių apie kibimus, gal būt pastebėjote kokių įdomių reiškinių, o gal kartais tikrinote kibimų
prognozes? Pasidalinkite patirtimi…
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