KONKURS „Wędkarski urlop z Eventur Fishing”

ŁOWISKA

Jezioro Åsnen

dwóch dniach pływania postanowiliśmy zapolować więc na
mętnookie drapieżniki. Zlokalizowaliśmy je dość przypadkowo – po prostu trollingując nad podwodną górką (szczyt
znajdował się 4 m pod powierzchnią wody, a stok schodził
bardzo ostro do 13 m), na smukły wobler prowadzony w górę stoku połakomił się pierwszy, 2-kilogramowy sandacz. Po
odpowiednim zakotwiczeniu łodzi rozpoczęliśmy tradycyjne sandaczowe łowy metodą opadu. Ryby brały znakomicie
i choć nie były to żadne okazy (maksymalnie do 3–4 kg), to
zabawa była przednia. Przez mniej więcej 2 godziny udało
nam się złowić blisko 40 sztuk! Brały praktycznie na każdą
gumową przynętę, choć chyba najskuteczniejsze było ciemnozielone kopyto na 30-gramowej główce.

O jeziorze

L

W tym numerze „WW” chciałbym przedstawić jedno
z najpiękniejszych i najbardziej atrakcyjnych wędkarsko
szwedzkich jezior – Åsnen. Krajobrazowo akwen ten różni się
od typowego szwedzkiego jeziora i przypomina bardzo nasze
mazurskie czy pomorskie wody. Pod względem zasobności
w ryby naszych łowisk nie ma co jednak nawet porównywać.
Szwedzki zbiornik bije je na głowę, choć presja wędkarska
na jeziorze jest jak na ten kraj dość spora. Tamtejsze urzędy już jednak dawno temu zrozumiały, iż turystyka wędkarska z prawdziwego zdarzenia to po pierwsze znakomity biznes dla miejscowych, a po drugie gwarancja rybnego łowiska
na długie lata (wszystkie pieniądze z licznie sprzedawanych licencji przeznaczone są na zarybienia). Na jeziorze działa więc
kilku profesjonalnych przewodników, jest także specjalistyczny ośrodek wypoczynkowy nastawiony przede wszystkim na
przyjezdnych wędkarzy. Co roku odwiedza go kilkuset amatorów wędkowania, w tym także liczna grupa stałych bywalców
z Polski.

sandaczy. Powiedziałbym nawet, iż to jedno z lepszych łowisk tego gatunku w południowej Szwecji. Na tak dużym
akwenie trudno go wytropić (szczególnie duże osobniki),
ale jak już namierzymy odpowiednią górkę, wynagrodzeni zostaniemy wielkimi wędkarskimi emocjami.
Dwa lata temu odwiedziliśmy Åsnen wczesną jesienią.
Szczupaki brały naprawdę kiepsko i złowiliśmy jedynie
kilka sztuk, nieprzekraczających 3 kg. Po mało owocnych

inia brzegowa akwenu jest niezwykle urozmaicona
– mnóstwo tu zatok, zatoczek, trzcinowych korytarzy
oraz wysp o zróżnicowanej wielkości. W jeziorze można
wyróżnić kilka głównych, rozległych plos, między którymi przepływa się wąskimi kanałami. Te rozległe i głębsze
obszary wody to w okresie późnojesiennym bankowe łowiska dużego szczupaka. Najskuteczniejszy jest na pewno trolling. Wędkarzom, którzy odwiedzą Åsnen po raz
pierwszy, radzimy przez pierwsze dni pływać z dokładną mapą (mapy dostępne w ośrodkach wędkarskich) lub
GPS-em. W labiryncie skalistych wysepek nietrudno zabłądzić, szczególnie jeśli na jeziorze jest mgła. Znaczne
obszary wody są porośnięte bujną roślinnością podwodną, co na szwedzkich jeziorach jest to dość rzadkie.
Bardzo sprzyja to rozwojowi szczupaka. Warto powiedzieć, iż wody Åsnen obejmują prywatny rezerwat unikatowej przyrody oferujący turystom możliwość wędkowania na ponad 1000-hektarowym obszarze. Natomiast ośrodek wędkarski Getnö Gard, ulokowany na wyspie o tej samej nazwie w samym centrum jeziora, zapewnia przy-

Do wygrania wędkarska wycieczka nad Åsnen!
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KONKURS
„Wędkarski urlop z Eventur Fishing”

Na podstawie tekstu artykułu odpowiedz krótko na pytanie:
Dlaczego warto odwiedzić jezioro Åsnen? Naklej wypełniony
kupon konkursowy na kartkę pocztową i wyślij najpóźniej do
30.06.2006 roku pod adresem: 00-831 Warszawa,
ul. Twarda 42, redakcja „Wiadomości Wędkarskie”.
Autor najciekawszej i najpełniejszej odpowiedzi wygrywa wycieczkę wędkarską dla 4 osób, obejmującą:
– zakwaterowanie w domku,
– jedną łódź silnikową,
– licencje wędkarskie.
Termin wycieczki: 2006 rok.
Zwycięzca zostanie powiadomiony pocztą lub telefonicznie.
Informacja o laureacie konkursu będzie również opublikowana
w „Wiadomościach Wędkarskich”.
Zwycięzców prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z biurem Eventur Fishing w Warszawie, w celu ustalenia niezbędnych formalności. Niewykorzystanie nagrody w podanym terminie oznacza rezygnację z niej i nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec organizatorów konkursu.
Pełny regulamin konkursu dostępny na stronie
www.eventurfishing.pl.
Konkurs z nr. 4/2006 – wyjazd dla 3 osób nad rzekę Pad wygrała p. Barbara Wiktorek z Poznania. Gratulujemy!

jezdnym wędkarzom wszystko co niezbędne: komfortowe
domki, łodzie wędkarskie z silnikami oraz wykwalifikowanych przewodników. Sezon wędkarski obejmuje miesiące kwiecień–październik oraz grudzień–marzec (łowienie podlodowe).
Więcej informacji na temat jeziora oraz bogatą galerię zdjęciową znajdą Państwo na stronie internetowej biura Eventur
Fishing: www.eventurfishing.pl lub www.naryby.net.
Maciek Rogowiecki Eventur Fishing
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ezioro Åsnen to bez wątpienia jedno z najpopularniejszych szwedzkich łowisk odwiedzanych przez polskich
wędkarzy. Znajduje się zaledwie 110 km od terminalu promowego w Karlskronie, więc podróż zajmuje niewiele czasu. Akwen jest sławny w całej Europie, przede wszystkim z
kapitalnych okazów szczupaka oraz okonia. Z powodu swoich rozmiarów (ponad 5000 ha) nie jest to jednak łowisko łatwe, i aby spotkać się z rekordowym okazem, trzeba wpierw
nieco tę wodę poznać. Zaręczam jednak, iż warto zadać sobie nieco trudu. W Åsnen pływają bowiem prawdziwe 20-kilogramowe „krokodyle”, a ryby o połowę mniejsze nie robią
na miejscowych wędkarzach najmniejszego wrażenia.

Nie tylko szczupaki
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ało kto z odwiedzających to miejsce wie, iż zbiornik posiada także bardzo duże, naturalne stado
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