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Jau pirmosiomis spalio dienomis, kai gelsta lapai, krenta žemėn kaštonai, galima ruošti ešerių
žūklei. Juk ruduo - bene pats geriausias ešerių medžioklės metas. Iki pirmųjų šalnų ešeriai
siaučia senvagių seklumose, netoli pakrantės augmenijos. Geriausia juos gaudyti iš seklesnės
pusės, vietose, kur po vandeniu esančių augalų lapai sudaro bent kelių metrų pločio juostą.
Neverta bijoti apaugusių vietų, tik prie vandens reikia prieiti labai tyliai, o pirmuosius metimus
atlikti net stovint atokiau, nes ešeriai dažnai laikosi labai mažame gylyje ir prie pat kranto.
Ešerių galima rasti ir senvagės pakraščiuose, tose vietose, kurias kiti žvejai aplenkia iš tolo,
nes čia paprastai labai daug vandens augalijos ir pravesti tradicinius masalus nėra jokios
galimybės. O jei į tokias vietas bus patiektas nedidukas plaukiantis paviršinis vobleriukas, jis
gali padovanoti ne vieną ešerį.
Be 3-4 cm vobleriukų, senvagių seklumose tinka ir 0 ar 1 (kartais ir 2) numerio sukriukės,
mažiukai tvisteriai ir patys mažiausi riperiai. Masalą reikia patiekti ne ties augalų riba, t.y. kur jie
baigiasi ir prasideda atviresnio ir švaresnio vandens plotai, bet į patį augalijos tankumyną.
Ešeriai paprastai tūno, po jų lapais ir kartais link masalo startuoja net tada, kai šiea plaukia už
dviejų metrų.
Kai žuvys ne itin aktyvios, sėkmingesnis masalas yra vobleris. Dažnai būna, kad ešeriai voblerį
lydi, tačiau jo nepuola. Tuo metu reikia padaryti pauzę ir leisti vobleriui pakilti į vandens
paviršių. Kai iškilęs į vandens paviršių vobleris vėl pradeda nerti, judėti, paprastai ešerys jį
sugriebia.
Sukriukes traukiame prie pat vandens paviršiaus ar 10-30 cm nuo vandens paviršiaus.
Traukiant visą laiką reikia stebėti masalą. Kai pamatome, kad paskui jį seka ešerys
(dažniausiai tą išduoda vandens paviršiuje atsiradusi bangelė), sulėtinkime jos traukimo tempą
ir, staigiai pasukę spiningo viršūnėlę į kitą pusę, pakeiskime masalo plaukimo kryptį.
Labai puikus masalas rudenį net tik ešeriams, bet ir lydekoms yra dviuodegiai tvisteriai,
imituojantys varlytes. Traukdami tokius tvisterius nepamirškite dažnokai stipriau trūktelėti
masalą, kad jo judesiai būtų kuo panašesni į tikros varlytės judesius. Guminukus traukiame
lėtai, kartkartėmis pažaisdami jais, tačiau masalo trūktelėjimai neturėtų būti staigiu ir ilgu
spiningo mostu. Viskas turi būti lėčiau, nes ruduo - ne vasara ir ešeriai neatakuoja masalo taip
įnirtingai kaip šiltesniu metu.
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Pabaigoje - vienas nedidelis, bet labai efektyvus patentukas. Imame nediduką mašininės
alyvos spalvos riperį ir su adata per jo vidurį perveriame raudoną siūlą. Tegu siūlo galas ties
riperio uodegėle būna šiek tiek išlindęs. Patikėkite, šis masalas yra itin efektyvus. Kodėl,
paaiškinti negaliu, tačiau dalykas patikrintas.
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