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Nors naktinių sliekų ne taip sunku prisirinkti tamsiu paros metu pievoje, nors jų galima įsigyti
daugelyje žūklės parduotuvių, tačiau ateina toks laikas, kai jų nei su žiburiu nerasi nei pievoje,
nei ant prekystalio. Tada visi laksto kaip išprotėję ir klausinėja, gal kas žino, kur gauti naktinių
sliekų. Tokiu kritiniu periodu šito paprastai niekas nežino, o pardavėjai tik beviltiškai skėsčioja
rankomis. Naktinių sliekų poreikis labai išauga per sausrą ir užėjus šalnoms. Karšta vasara ir
sausra - jau praeityje, bet šalnos netrukus užgrius. O tada visi norintys pažvejoti vėgėlių vėl
susiėmę už galvų lakstys ieškodami naktinių sliekų.

Naktinių sliekų problemą galima išspręsti iš anksto pasirūpinus šių žieduotųjų kirmėlių
atsargomis. Tai nėra taip sudėtinga, o geras puikios būklės masalas po ranka bus visada - ir per
sausrą, ir spustelėjus šalčiams. Taigi pasidomėkime, kaip galima išsaugoti naktinius sliekus ir
kaip išlaikyti juos tinkamos būklės.

Kievienam daug ir dažnai meškeriojančiam žvejui tikrai praverstų senas birbiantis, bet dar
veikiantis nedidelis šaldytuvas. Jame gana ilgai galima laikyti įvairius masalus - visi sliekai ir
kitos kirmėlės mėnesius gyvens 5-10 °C. Ilgai šie masalai išbus sveiki ir šaltame rūsyje.

Sliekus galima laikyti dėžėse, kurias labai pasistengus galima pačiam pasidaryti arba gerai
paieškojus įsigyti jei ne žvejų, tai ūkinių prekių ar kitose parduotuvėse. Dėžė sliekams laikyti gali
būti pagaminta iš medžio, putplasčio ar kitos korytos medžiagos, sulaikančios drėgmę, bet
praleidžiančios orą. Dėžė turi būti uždengta, nes dangtis sulaiko drėgmę ir neleidžia sliekams iš
jos išsilaužti. Jei sliekus laikyti reikia ilgai, tada labai gerai tinka medinė dėžė, pridengta rėmeliu,
apkaltu smulkiu tinkleliu. Į žvejybą sliekai turėtų keliauti šviesių spalvų dėžėse, nes tokiuose
induose juos ne taip pražūtingai veiks saulės spinduliai. Dėžės forma ar net medžiaga nėra
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labai svarbios, kur kas svarbiau, kuo dėžė bus užpildyta.

Specialių mišinių sliekams laikyti gal ir galima įsigyti gyvūnų ar sodininkystės parduotuvėse, bet
jei jų nerandate - ne bėda. Mišinį nesunku pasidaryti pačiam sumaišus daržo žemę su
sudrėkinto popieriaus skutais. Gerai būtų įdėti samanų ir susmulkintų lapų. Prieš įleidžiant
sliekus į dėžę, jos dugną reikia tolygiai iškloti 10 cm storio paruoštu mišiniu. 30x30 cm dugno
dėžėje žemės ir popieriaus mišinyje galima saugiai laikyti 50 naktinių arba 150 paprastų sliekų.
Kai dėžė paruošta, ant mišinio reikia suberti sliekus. Po kelių valandų turi būti išrenkami tie
sliekai, kurie nepasislėpė, nes jie nėra pakankamai gyvybingi. Kas keturias penkias dienas
būtina patikrinti, ar sliekai nedūsta.

Jei į dėžę pripilta gero mišinio, pirmuosius tris mėnesius sliekų maitinti nereikia. Po to jie
pradeda liesėti ir tampa nebe tokie gyvybingi, todėl tenka papildomai šerti. Čia vėlgi gyvūnų
parduotuvėse galima paieškoti specialaus maisto, o jei tokio nėra, nesudėtinga pasigaminti ir
pačiam. Šerti sliekus reikia atsargiai, svarbu nepridėti per daug. Jei maisto lieka, jis pradeda irti
ir sliekai gali uždusti. Bet ir dūstančius sliekus galima "išgydyti".

Sliekų maistas gaminamas iš vienos dalies (svorio, bet ne tūrio!) smulkiai kapotų geriau dar
žalių lapų ir dviejų dalių smulkios kukurūzų košės. Viskas turi būti gerai išmaišyta, po to šį sliekų
patiekalą reikia sumaišyti su viršutiniu 4-5 cm žemės ir popieriaus sluoksniu. Kitą dieną galima
patikrinti, ar sliekai maistą suėdė, jei ne - jo reikia duoti mažiau.

Tai nevienintelis receptas, kaip laikyti ir kaip šerti sliekus. Bet kuriuo atveju pagrindiniai dalykai, į
kuriuos reikia atkreipti dėmesį norint išlaikyti gyvybingus sliekus, yra temperatūra, drėgmė,
maistas bei geras vėdinimas.

Kai kurie sliekų augintojai siūlo mišinį sliekams daryti iš pernykščių lapų ir kartono gabaliukų,
nes toks mišinys ne tik reguliuoja drėgmę dėžėje, bet yra ir sliekų maistas. Taip pat dugną
galima pabarstyti pjuvenomis. Šerti siūloma ir kavos tirščiais, tačiau šiuo atveju reikia nepamiršti
laiku išrinkti maisto likučių.

Dar vienas mišinio sliekams laikyti receptas: medinės dėžės dugną reikia iškloti audeklu, iš
kurio siuvami maišai, ant audeklo pilti 2-3 cm smėlio, po to 5-6 cm purios daržo žemės, ant jos ploną papuvusių augalų sluoknį, o ant viršaus - drėgnų samanų. Jei dėžė dar nepilna, reikia vėl
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pilti 2-3 cm smėlio ir t.t. kai dėžė beveik pilna, ant viršaus dedama velėna, o ant jos - naktiniia
sliekai. Po kurio laiko reikia patikrtinti, ar visi sliekai pasislėpę. Nesulindę sliekai turi būti išimami
ir dėžę galima sandariai uždengti maišiniu audeklu. Vėlgi reikia žiūrėti, kad dėžėje būtų
pakankamai drėgmės, o naktiniams sliekams užtektų maisto. Šerti juos galima nuvytusiais
lapais, susmulkintomis žolėmis ar kavos tirščiais.

Kad žūklės dieną sliekai būtų geresnės būklės, iš dėžės juos reikia išimti porą dienų prieš
išvyką ir sudėti į plastikinį indą, iki pusės pripildytą mišinio, kuriame buvo laikomas masalas. Po
to į plastikinį indelį reikia įdėti suplėšyto drėgno popieriaus gabaliukų, gerai jį suspausti, kad
popierius užpildytų likusią tuščią ertmę, uždengti dangteliu ir pastatyti 24 valandoms į šaldytuvą
5-10 °C. Taip sliekai tampa didesni ir gyvybingesni. Dvi dienas prieš žūklę sliekus galima įdėti ir
į indą su šlapiomis samanomis. Taip palaikyti jie irgi tampa standesni, apsivalo.
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