KONKURS „Wędkarski urlop z Eventur Fishing”

ŁOWISKA

Fiskeland Dalsland
– Szwecja mniej znana...

Do wygrania wędkarska wycieczka do Dalsland!
Na podstawie tekstu artykułu odpowiedz krótko na pytanie:
Dlaczego warto odwiedzić rejon Dalsland? Naklej wypełniony
kupon konkursowy na kartkę pocztową i wyślij najpóźniej do
31.05.2006 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 jest dostępny na stronie

Celem zagranicznej wyprawy wędkarskiej jest najczęściej szczupak – wspaniała, sportowa ryba, jeszcze nie tak dawno bardzo
pospolita w naszych wodach. Niestety, olbrzymia presja wędkarska na polskich łowiskach, bezczelne kłusownictwo i niekontrolowane odłowy rybackie zrobiły swoje i w tej chwili każdy, kto chce
mieć realną szansę na złowienie kilku dorodnych „zębaczy”, musi poważnie wziąć pod uwagę alternatywę wyjazdu na zagraniczne łowisko. Szwecja jest krajem wielkich, na razie praktycznie
nieograniczonych możliwości wędkarskich, a szczupak jest jednym z dominujących w tamtejszych wodach gatunków… W tym
numerze „WW” chciałbym Państwu powiedzieć kilka słów na temat Fiskeland Dalsland – uroczego wędkarskiego regionu na zachodzie kraju, usytuowanego tuż obok największego szwedzkiego jeziora – Vänern. Wszystkie osoby, które uważnie przeczytają artykuł, mają szansę wygrać 4-osobową wędkarską wyprawę
nad jedno z jezior regionu. Szczegóły poniżej.

www.eventurfishing.pl.

Konkurs z nr. 3/2006 – wyjazd dla 2 osób do Norwegii
na czarniaki, wygrał p. Ryszard Zarzycki z Warszawy.
Gratulujemy!

mi oraz grill. Żadnych problemów nie będzie z wygodnymi łodziami oraz wykwalifikowanymi przewodnikami wędkarskimi, gwarantującymi udane połowy (zasada: ryba albo zwrot
kosztów). Wszelkie szczegóły pobytu oraz mnóstwo dodatkowych informacji wędkarskich znajdą Państwo na stronach
internetowych biura Eventur Fishing – www.naryby.net lub
www.eventurfishing.pl, lub w jego katalogu na rok 2006.

Z

powodu niewielkiego zaludnienia Dalsland jest znakomitą propozycją dla wędkarzy, ceniących sobie kontakt
z dziką przyrodą oraz spokój i kompletne odosobnienie nad
wodą. Obszar, mimo stosunkowo niewielkiej powierzchni,
charakteryzuje się ogromną liczbą jezior: zarówno niewielkich, kilkuhektarowych, leśnych zbiorników, jak i znacznych
rozmiarów, głębokich akwenów, łączących się w nieraz wielokilometrowe szlaki wodne. Mało jest tu wiosek i miasteczek,
za to mnóstwo lasów zasobnych w dzikie zwierzęta i owoce
runa leśnego. Do Dalsland przyjeżdża niezwykle mało polTrollingowy przyłów
– pstrąg 6 kg!
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skich wędkarzy, choć z Karlskrony czy z Ystad jedzie się tutaj
nie dłużej jak 5–6 godzin. To błąd. Zapewniam, że warto!

Łowiska

N

iemal wszystkie jeziora zapewniają bardzo dobre wyniki w połowach okoni oraz szczupaków. Ryby osiągają tu znakomite przyrosty. Na pierwszy plan wysuwają się
przede wszystkim takie łowiska, jak jeziora: Laxsjön, Västra
Silen, Ivagsjön czy Grann. Często łowione są esoksy ponadmetrowe, a kilogramowe garbusy nie należą do rzadkości. Ciekawostką jest fakt, iż wiele z akwenów regionu posiada
bardzo przezroczystą, szmaragdową wodę i szeroki pas trzcin,
co upodobnia je do, ukochanych przez nas, jezior mazurskich.
Najskuteczniejszym sposobem połowów jest spinning, choć
stosując metodę trollingu nieco częściej doświadczymy brań
okazowych szczupaków – szczególnie latem i jesienią.
Wielką atrakcją niektórych zbiorników (przede wszystkim tych rozległych i o dużej głębokości) są jeziorowe łososie oraz gigantyczne pstrągi potokowe, dochodzące nawet
do 10 kg! Podczas naszej jesiennej wyprawy do Dalsland
w 2004 roku udało nam się upolować taki okaz – złowiony przez naszego kolegę dziki pstrąg potokowy ważył ponad 6 kg! W Polsce taka ryba byłaby rekordem na wiele lat,
w Dalsland nie jest niczym nadzwyczajnym. Podobne okazy
łowili bowiem klienci biura również w 2005 roku.

Tego samego dnia, oprócz pięknego potokowca, w naszej
łodzi wylądowało jeszcze 6 ponadmetrowych szczupaków.
Wszystkie ryby złowiliśmy na duże, trollingowe woblery
w ciągu zaledwie 3 godzin! Ponadto padło kilkanaście szczupaków, którym do metra brakowało niewiele centymetrów.
Dla naszych dwóch kolegów te 3 godziny były „łowami życia”. Byliśmy niezwykle zaskoczeni tak rewelacyjnymi wynikami, jednak nasz przewodnik zapewniał, iż takie dni zdarzają się tu często – po prostu jeziora obfitują w drapieżniki żerujące na olbrzymich stadach białorybu i nie ma powodów, aby z wyprawy wrócić „o kiju”.
Jedno z najlepszych łowisk pstrąga i łososia (landlocked
salmon) stanowi największe szwedzkie jezioro Vänern, które notabene słynie także z prawdziwych okazów szczupaka,
sandacza i... bolenia.

Maciek Rogowiecki
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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

Zakwaterowanie i serwis wędkarski

I

nfrastruktura turystyczno-wędkarska jest w Dalsland znakomicie rozwinięta. Niemal nad każdym jeziorem wędkarze znajdą komfortowy, prywatny domek, ulokowany zazwyczaj w lesie (latem i jesienią tuż za progiem można zbierać grzyby!), nad samym brzegiem wody. Wszystkie domki są
oczywiście przystosowane do samodzielnego gotowania posiłków (kuchnia), wyposażone w prysznic oraz WC. Wiele z nich
posiada także saunę, kominek, werandę z meblami ogrodowy-

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.

WW 91

Wystarczy zamówiç telefonicznie, e-mailem lub pocztà.
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