KONKURS „Wędkarski urlop z Eventur Fishing”

ŁOWISKA
Kuusaankoski – najlepsze pstrągowanie
w Europie
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o pierwsze, łączące jeziora Vatia i Saraavesi, ma ok. 600
metrów długości, od czterdziestu do stu metrów szerokości
oraz 4 metry spadku. Woda, której przepływa tutaj 85 metrów
sześciennych na sekundę, jest czysta, przejrzysta, o lekko brunatnym zabarwieniu. Na bardzo szerokim napływie jest spokojna, ale uciąg już dość silny. Głębokość dochodzi miejscami
do kilku metrów. Na życzenie można tutaj łowić z łodzi, ale tylko z przewodnikiem, który przez cały czas wiosłując utrzymuje łódź w nurcie. Woblery spuszczane z prądem pod sam próg
atakują dorodne potokowce. Na samym progu leżą olbrzymie
głazy, pomiędzy którymi szaleje wodna kipiel. Rzeka rozdwaja się, pędząc dwoma korytami wokół niewielkiej wyspy. Za
większymi kamieniami występują spowolnienia nurtu. Tu łowimy z brzegu lub brodząc. To dobre miejsca na silne, okazałe pstrągi. Ich masa dochodzi tutaj do 4–5 kilogramów. Są przepięknie ubarwione – ciemnozłociste z wyrazistym rysunkiem
czarnych i czerwonych kropek. Poniżej kamienistych szypotów woda znowu się uspokaja i rozlewa na szerokość ponad stu
metrów. Na tym odcinku ponownie można spróbować z łódki, jednak również wyłącznie z przewodnikiem. Tutaj, oprócz
wszechobecnego pstrąga (w największych dołkach czają się
kilkukilogramowe „lorbasy”), można trafić pięknego lipienia,
a także jazia, okonia, szczupaka i okazałego sandacza. Brzegi
są znakomicie utrzymane i przystosowane do obecności wędkarzy (ścieżki, ławeczki, stoliki, małe pomosty).

Dzisiaj w ramach naszego konkursu prezentujemy coś dla
prawdziwych koneserów. Fińskie „koski”, bo o nich mowa,
są fenomenalnymi łowiskami pstrąga potokowego i lipienia
– ryb szczególnie pożądanych zarówno przez spinningistów,
jak i muszkarzy, a w Polsce będących już, niestety, zagrożonych całkowitym wymarciem gatunkowym. Prezentujemy dwa
najbardziej znane łowiska pstrągowe Finlandii: Kuusaankoski
i Kapeenkoski, na których licencje trzeba rezerwować z wielomiesięcznym wyprzedzeniem. Zachęcamy do uważnej lektury,
która daje Państwu szansę na wygranie 4-osobowego, tygodniowego urlopu w Finlandii.

Kapeenkoski – dla wielbicieli piękna
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- pstrągowy
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ińskie słowo „koski” nie posiada idealnego polskiego odpowiednika. Określa ono co najmniej kilkusetmetrowy
odcinek wody, przepływającej bardzo wartkim nurtem z jeziora do jeziora. Chyba najbliższy polski termin to „bystrze”.
Z reguły te niezwykle rybodajne cieki łączą dwa akweny,
pomiędzy którymi występuje znaczna różnica poziomów.
„Koski”, będące tworem naturalnym i typowym właśnie dla
Finlandii, mogą mieć różną długość (od wspomnianych kilkuset metrów do kilku kilometrów) i szerokość (od kilkunastu do ponad stu metrów), ale zawsze odznaczają się dość
dużym spadkiem, wartkim prądem, doskonale natlenioną
wodą oraz dużym naturalnym pogłowiem cudownie ubarwionych pstrągów potokowych. Ponadto w tych wodach
można oczywiście łowić też inne ryby – często trafiają się je-
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ziorowe łososie, jest bardzo dużo lipieni, dorastających nawet do 60 cm, a w spokojniejszych i głębszych odcinkach regularnym „przyłowem” są szczupaki, sandacze oraz przepiękne, złociste jazie. Szczególnie atrakcyjne dla wędkarzy
są rejony centralnej Finlandii – okolice miasta Jyväskylä,
a dwa zdecydowanie najsłynniejsze bystrza to Kuusaankoski
i Kapeenkoski.

oprzez jezioro Vatia można popłynąć łodzią do drugiego
bystrza – Kapeenkoski. Samo jezioro jest znakomitym łowiskiem szczupakowym, z licznymi trzcinowiskami i wypłyceniami, gdzie dno porośnięte jest bogatą roślinnością zanurzoną oraz rozległymi skupiskami grążeli. Przeciętnie łowione
są szczupaki o masie 1–2 kg, ale złowienie dwu-, a nawet trzykrotnie większej ryby to tylko kwestia czasu oraz odrobiny
szczęścia. Kapeenkoski ma nieco inny charakter niż Kuusaan.
To bardziej dzikie bystrze, może mniej sławne, ale równie rybne. Jego długość wynosi 1400 metrów, a szerokość 20 do 70
metrów. Różnica poziomów – 3 metry. Otoczone jest pięknym, dzikim lasem. W wodach Kapeenkoski żyje duże naturalne stado pstrąga potokowego i lipienia. Na potrzeby wędkarzy woda jest też dodatkowo zarybiana pstrągiem potokowym. Okolica jest tak urokliwa, że od wrażeń może zakręcić
się w głowie! Na prawie półtorakilometrowym odcinku występują naprzemiennie bystre szypoty i przelewy oraz powolniejsze, głębsze płanie. Z jednej strony brzeg jest wysoki, z drugiej
płaski, nieco bagienny. Dno zalegają liczne kamienie i głazy.
Przy ujściu do jeziora Vatia znajduje się największa kaskada,
gdzie w spienionej wodzie żyją prawdziwe okazy potokowców. Pędząca woda wymywa w jeziorze głębokie beło, gdzie
można z kolei trafić wspaniałego szczupaka, okonia czy sandacza. Na Kapeenkoski łowi się z brzegu, brodząc w wodzie,
jak również z łodzi (z przewodnikiem). Najskuteczniejszymi
metodami są spinning i sztuczna mucha. Nad wodą przygotowano kilka miejsc biwakowych, gdzie można zjeść lunch i napić się zaparzonej nad ogniskiem kawy.
Wędkarski urlop w tym rejonie to możliwość niezwykle
urozmaiconego wędkowania – na szczupakowym jeziorze

Do wygrania wędkarska wycieczka do Finlandii!
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KONKURS
„Wędkarski urlop z Eventur Fishing”

Na podstawie tekstu artykułu odpowiedz krótko na pytanie:
Dlaczego warto odwiedzić fińskie „koski”?
Naklej wypełniony kupon konkursowy na kartkę pocztową i wyślij najpóźniej do 31.07.2006 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 wiosłową.
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 jest na stronie
www.eventurfishing.pl.
Konkurs z nr. 5/2006 – wyjazd dla 4 osób do regionu
Fiskeland Dalsland w Szwecji wygrał p. Piotr Król z Uhruska.
Gratulujemy!

oraz dwóch wspaniałych, pstrągowych bystrzach. Takie bogactwo opcji daje zakwaterowanie w ośrodku Ylä Saarikko,
położonym w bezpośrednim sąsiedztwie wszystkich trzech
łowisk. Dysponuje on komfortowymi fińskimi domkami
z sauną o powierzchni od 73 do 100 metrów oraz łodziami
wędkarskimi. Więcej informacji otrzymają Państwo w biurze
Eventur Fishing (www.eventurfishing.pl, www.naryby.net).
Zapraszamy do Finlandii – kraju stu tysięcy jezior.
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