KONKURS „Wędkarski urlop z Eventur Fishing”

Mjörn - perła
zachodniej Szwecji

Okrasą szczupakowych i sandaczowych
łowów są w Mjörn okonie

Jezioro Mjörn jest zupełnie nową ofertą dla polskich turystów-wędkarzy. Dotychczas akwen nie był promowany w żadnym katalogu wędkarskich biur podróży ani serwisie internetowym.
Warto się nim szczególnie zainteresować i wziąć pod uwagę
przy planowaniu kolejnego zagranicznego wyjazdu. Wodę tę odkryliśmy na jesieni zeszłego roku i pomimo kiepskich warunków
pogodowych i zaledwie 3-dniowego pobytu udało nam się tam
znakomicie połowić. Także tegoroczne wyniki naszych Klientów
świadczą o niezwykłym potencjale tego łowiska. Serdecznie zapraszamy Państwa do lektury artykułu. Do wygrania 3-osobowa wycieczka nad tę rybną i piękną wodę.

Królestwo grubych szczupaków
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Na podstawie tekstu artykułu odpowiedz krótko na pytanie:
Dlaczego warto odwiedzić jezioro Mjörn? Naklej wypełniony
kupon konkursowy na kartkę pocztową i wyślij najpóźniej do
31.08.2006 roku pod adresem: 00-831 Warszawa,
ul. Twarda 42, redakcja „Wiadomości Wędkarskie”.
Autor najciekawszej i najpełniejszej odpowiedzi wygrywa wycieczkę wędkarską dla 3 osób, obejmującą:
– zakwaterowanie w domku
– jedną łódź motorową dla 3 osób
Termin wycieczki: 21.10–28.10.2006 r. lub termin późniejszy.
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 jest dostępny na stronie
Konkurs z nr. 6/2006 – wyjazd dla 4 osób nad jezioro Åsnen
w Szwecji wygrał p. Mirosław Mazur z Oławy. Gratulujemy!

my w niecałe trzy godziny. Korzystając z coraz liczniejszych
połączeń oferowanych przez tanie linie lotnicze, skracamy
czas podróży do kilku godzin.
Presja wędkarska na jeziorze jest śladowa – w okresie wiosny i jesieni trudno natknąć się na wędkarską łódź.
Jedynie w lecie spotkamy tu nieco „niedzielnych” bądź „urlopowych” wędkarzy. Akwen ma powierzchnię 55 km kwadratowych i urozmaiconą linię brzegową, która stwarza drapieżnikom sporo potencjalnych kryjówek. Znajdziemy tu
kilka trzcinowych, płytszych zatok, kamieniste półwyspy
oraz wielką ilość skalistych wysp i wysepek. Nie brakuje
także głębszych obszarów. Główne ploso jeziora to „poważna”, 40-metrowa woda, gdzie w okresie jesiennym łowi się
potężne szczupaki. Najskuteczniejszy jest głęboki trolling.
Otoczenie akwenu stanowią sosnowo-brzozowe lasy i nieliczne, wiejskie zabudowania.

jörn jest dość rozległym akwenem, położonym 50 km
na północny wschód od Göteborga. Dojazd
z Karlskrony trwa około pięciu godzin, a z Ystad dojedzie-

Do wygrania wędkarska wycieczka do Szwecji

www.eventurfishing.pl.

Szansa na spotkanie
z ponadmetrowym
szczupakiem jest tu
naprawdę duża
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jörn słynie z bardzo dużych szczupaków. Żerują one
na obficie występującej w jeziorze stynce i sielawie,
dzięki czemu rosną szybko. Szczupak jest liczny, a szansa
na spotkanie z okazem ponadmetrowym jest na Mjörn wyjątkowo duża. Wiosną (kwiecień–maj) nawet największe
osobniki wygrzewają się w płytkich zatokach o głębokości
nieprzekraczającej 5 m. Latem i jesienią schodzą na głębszą wodę, podążając za stadami leszczy i sielaw. W maju i
czerwcu tego roku klienci biura Eventur Fishing znakomicie połowili szczupaki – praktycznie każda grupa miała na
koncie po kilka egzemplarzy okazowych (o mniejszych nie
wspominając).

W jeziorze powszechnie występuje także sandacz
(Mjörn zarybiane jest tym gatunkiem od 15 lat) – i to niemałych rozmiarów. Przy odrobinie szczęścia i wędkarskich umiejętności dość łatwo go tutaj namierzyć (kamieniste stoki górek podwodnych) i złowić. Miejscowi wędkarze regularnie łowią ryby ponadpięciokilogramowe, a
kilka razy do roku słychać o okazach dwukrotnie większych. Nikt ze Szwedów nie łowi oczywiście na gumki
– jako jedynej przynęty używają żywca lub dużych, trollingowych woblerów. Wielka szkoda, ponieważ guma na
Mjörn sprawdza się rewelacyjnie. Polscy wędkarze mają
tu wielkie pole do popisu. Najlepszy okres połowu sandacza to czerwiec oraz wrzesień.
Okrasą szczupakowych i sandaczowych łowów będą
na Mjörn okonie. Jest ich w jeziorze na tyle dużo, iż warto poświęcić dzień czy dwa tylko i wyłącznie tym rybom.
Jeśli znajdziemy w jeziorze zgrupowanie okoni (o co dysponując echosondą nie jest trudno), będziemy łowić jednego za drugim. W dużych, aktywnie żerujących stadach
ryby te biorą praktycznie bez opamiętania. Dominują
sztuki w granicach 0,3–0,7 kg, ale tylko kwestią czasu jest
złowienie kilku ryb ponadkilogramowych. Czasem trzeba tylko poeksperymentować nieco z kolorami i wielkością przynęty.

Zakwaterowanie i serwis wędkarski

N

ad brzegiem jeziora ulokowany jest niewielki ośrodek wędkarski, oferujący zakwaterowanie
w trzech 4-osobowych domkach o przyzwoitym standardzie. Wędkarze mają do dyspozycji łodzie z silni-

kami spalinowymi (10–15 KM), dokładne plany batymetryczne akwenu, a na życzenie profesjonalnego przewodnika wędkarskiego. Szczegółowe informacje pobytowe dotyczące ośrodka uzyskają Państwo
w warszawskim biurze turystyki wędkarskiej Eventur
Fishing (www.eventurfishing.pl lub www.naryby.net).
Rekl do WW 90x130_marzec.qxd
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W´dkarski urlop 2006
Wyprawy indywidualne
i grupowe z przewodnikiem.
Najlepsze ∏owiska Europy.
Wielkie ryby i emocje.

SZWECJA, NORWEGIA I INNE KRAJE
20% zni˝ki
na promy!

www.naryby.net

Poczuj wielkà przygod´ - na∏ów si´ do syta!
Eventur Fishing, Biuro Turystyki W´dkarskiej, 02-781 Warszawa,
ul. Roentgena 23/34, tel. (22) 894-58-12, tel. kom. 603 820 940,
e-mail: maciek@eventurfishing.pl; www.eventurfishing.pl, www.naryby.net

Katalog wysy∏amy bezp∏atnie.
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Wystarczy zamówiç telefonicznie, e-mailem lub pocztà.

