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Wędkarstwo morskie w Norwegii

Lofoty

miliona ludności
120 kraj pod wzgędem największego zaludnienia na ziemi

Halibut

Regionów
Stolica: Oslo
Waluta: Korony (NOK)
Języki: Norweski, Północnopapoński, Fiński

Lofoty.
Uznanie w 2006 roku z najpiękniejszych
wysp na świecie. „National Geographic”
www.tridon.se

Halibut: Marzeniem wielu wędkarzy jest
złowienie dużego halibuta. To marzenie
jest osiągalne dla bardzo cierpliwych
rybaków i szczęściarzy, którzy mogą
przypadkowo złowić halibuta łapiąc inne
ryby. Najlepsze miejsca dla połowu halibuta to płaskie piaszczyste miejsca na
głębokości około 60 m, obok pogłębień
do 200 m. Wiosną dobre są piaszczyste
obszary dna, obok których spływają wodospady. Dlaczego halibut jest rybą dla
cierpliwych rybaków? Dlatego, że zdarzają się dni, kiedy w ciągu kilku godzin
można wyciągnąć kilka sztuk, a zdarzają się też takie, że przez kilka dni pod
rząd nie ma brania.

Łowię halibuta na dwie wędki. Na jednej jako przynętę stosuję martwą rybkę lub brzuszek łososia, na drugiej wędce 100 g ciężarek
i silikonowa przynętę o długości 15-20 cm. Zestaw ten zarzucam
maksymalnie daleko od łodzi. Kiedy ładunek z przynętą spada na
dno, przez jakiś czas przeciągam go po dnie, a potem powoli podciągam do łodzi. Najlepiej jednak jest wykorzystać przynętę naturalną.
Zdarza się że łapię halibuta metodą trolingu martwej rybki za pomocą trału. Obok naszej bazy znajduje się wiele miejsc dla połowu
dużych egzemplarzy halibuta. Duży wpływ na branie mają przypływy
i odpływy. Najlepszy czas to pierwsze trzy godziny przypływu.

Norweski dorsz:
Jedna z najbardziej
popularnych ryb żyjących w
morzu Norweskim
Norweski dorsz
Jedna z najbardziej popularnych ryb żyjących w
morzu Norweskim to norweski dorsz. Łowić ją
można przez cały rok. Jednak lepszy okres to
od połowy lutego do połowy maja. W tym czasie
z morza Barentsa przypływają do nas na tarło
ogromne stada norweskiego dorsza. Sposobów
połowu tej ryby jest masa i wszystkie dają dobry
wynik. Łapać można na krewetkę, pilkery, silikonowe przynęty, żywca, główki do martwej rybki lub
silikonu.

Łosoś
O łowieniu ryb na Lofotach napisano już sporo, chcemy więc opisać sposób połowu
łososia i morskiego pstrąga. Jeżeli chcesz jechać do Norwegii na połów łososiowych,
przede wszystkim powinieneś wybrać odpowiedni miesiąc. Najlepszy jest okres od
końca kwietnia do początku maja oraz druga połowa września. Wiosną łososia należy
szukać w pobliżu wysepek, najlepiej od strony morza lub między wysepkami, gdzie
akumulują się wodne potoki. Doskonałymi miejscami są miejsca pod wodospadami z
topiącego się śniegu, gdzie woda niesie ze sobą duże ilości pożywienia. Jesienią łosoś
grupuje się w pobliżu ujść rzek, gdzie będzie wchodzić na tarło. Idealne miejsca to drobne fiordy, w które wpadają rzeczki. Norwegowie łowią łososia na czerwonego robaka lub
sztuczne muchy. Zarzuconą z łodzi przynętę z czerwonego robaka zostawia się na jakiś
czas i tylko dryfuje, a przynętę ze sztuczną muchą poszarpuje. W okresie kiedy łososie
są gotowe do tarła na kilka dni przed wejściem łososia w rzekę branie znika praktycznie
w całości. W tym o resie radzi się: łososie zaczynają odpędzać inne ryby i agresywnie
je atakują. W tym okresie lepiej wykorzystywać do przynęty aktywnie pracujący wobler.
Zapewniam, że ilość ataków na przynętę jest niewyobrażalnie duża.
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