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PółnocneAsunden

Informacje
Byćsamymnajeziorzetokomfort
niespotykany w Polsce, a przynajmniej na jeziorach, w których
jeszcze coś żyje. Takich wrażeń
doznamy w Szwecji, a ostatnia
wyprawa„WędkarskiegoŚwiata”
upewniła nas w przekonaniu, że
warto. Åsunden, Ämmern, Järnlunden, Storsjön, Drögen –  to
jeziora w południowej Szwecji,
zaledwie trzy godziny jazdy samochodemzKarlskrony.
Składwyprawyniebyłprzypadkowy.
Znakomici wędkarze – Piotr Herman i
GrzegorzMaksymczuk–doskonaleznali
tejeziorazpoprzednichwypraw.Złowili
wnichwieleszczupakówznacznieprzekraczającychmetrdługości,toteżprzypadłaimrolaprzewodników.„Wędkarski
Świat”reprezentowałJacekKolendowicz
iniżejpodpisany,aprzywitalinasprzedstawicielefirmyturystycznejRimpactAB,
którazorganizowaławyprawę,zabezpieczała łodzie i zaplecze socjalne. Przez
całypobyttowarzyszyłnamwędkujący
przedstawicielRimpactRogerAnspach,
którypoośmiudniachwładałjęzykiem
polskimwstopniuumożliwiającymporozumieniezpolskimwędkarzem.
Rimpactmaswojebazywędkarskiew
gminieKinda,naktórejterenieleży430
jezior.Największeznichto

Östergötland to jeden z 21 szwedzkich regionów terytorialnych (szw. län).
W jego skład wchodzi 13 gmin (szw.
kommun),wtymKinda,natereniektórej znajduje się 430 z 2100 jezior całej
wschodniejGotlandii.Okolicznejeziora
mają bogatą ichtiofaunę. Te, w których
łowiliśmy,sąsiedliskiemnastępujących
gatunków:
Åsunden, Järnlunden: szczupak,
okoń, sandacz, miętus, węgorz, troć
jeziorowa (Åsunden), leszcz, płoć,
wzdręga,lin,krąp,ukleja,stynka,koza,
głowacz,
Ämmern: szczupak, okoń, sandacz,
miętus,węgorz,jazgarz,leszcz,płoć,lin,
ukleja,stynka,wzdręga,głowacz,
Storsjön: szczupak, sandacz, okoń,
węgorz,miętus,płoć,
Drögen: szczupak, okoń, sandacz,
węgorz,płoć,leszcz,lin,sielawa.

Åsunden
rozlewającesięnapowierzchni6000
ha.Jezioroprzypominaogromnąamebę,
awzasadziedwieameby,gdyżdzielisię
napłytszącześćpółnocnąorazwiększą
i głębszą częśćpołudniową . Nasze
spotkaniezpółnocnymÅsundenrozpoczęłosięwsposóbniecodziennynawet
nadobrymłowisku.Pierwszeustawienie
nakotwicynaspadziemocnozarośniętegoblatu,pierwszerzutyijednoczesny
hol dwóch szczupaków, przy czym
szczupakowi Piotra do metra zabrakło
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Okonie
naÄmmern
biorąna
kamiennych
kantach

Metrówka
Grzegorza
złowiona
wpłytkiej
zatoce
naÄmmern

centymetra – taki scenariusz może się
tylkoprzyśnić.
PółnocneÅsundenjestzróżnicowaną
wodą.Niebrakujepięknych,surowych,
typowo skandynawskich spadów z
głazami, głębokich trollingowych plos,
trzcinowisk i płytkiej dżerkowej wody.
Do2mdżerk,powyżejguma–tazasadasprawdzasięnaÅsunden.Trafiliśmy
na trudny czas – koniec września to
okres, gdy szczupaki zaczynają schodzić na głębokie plosa. Bardzo mało
byłoichprzygłębokiejtrzcinie,głęboko
rosnącej rdestnicy i przy kamieniach,
czyli w klasycznych, podręcznikowych
miejscach. Warunkiem sukcesu było
znalezienierzadkichiniewyrastających
napowierzchnięrdestównapłytkiejwodzieod1,5do2,5m.Wtychmiejscach
trafialiśmynazgromadzeniaszczupaków
ośredniejdługości70–80cmzeznaczną
domieszką dziewięćdziesiątaków. Brały
nadżerki,anakrawędziachblatówrównieżnagumy.
Na północnym Åsunden jeszcze
można spotkać wędkarzy – najczęściej
trollingowych, polujących na toniowe
szczupakilubsandacze.Tychostatnich
możnapoznaćpotrollowaniuzminimalnąmożliwąprędkością–wtensposób
łowisiętusandacze.Niejesttojednak
znacznapresja–najwyżejjednalubdwie
łódki spotkane w ciągu długiego wrześniowegodnia.Ztakiejpresjimożnasię
wręczcieszyć,gdycałkowitasamotność
na wodzie dla polskiego wędkarza jest
trudnadozniesienia.
Wdrugidzieńwyprawyprzenieśliśmy
sięna

południowe Åsunden

JedenzdziewięćdziesiątakówJackazÄmmern
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Tujużwogóleniemaludzi,awidok,
który otwiera się po przepłynięciu mostudzielącegodwajeziora,prześladuje
przez długie lata. Byłem tu kilka lat
temuipiękniepołowiłem,alepamiętam
głównie pierwsze wrażenie z Åsunden:
ogromna, groźna woda otoczona czarnymiodstarodrzewugóramiiwysokimi
skalistymi wyspami, przy czym nie są
to małe i niskie szkierowe wysepki, ale
tworyrównieważnewkrajobraziejeziora
jaksamawoda.Tokrajobraznieztego
światainiesposóbgozapomnieć.
Na południowym Åsunden najskuteczniejszy jest trolling. Liczne kanty
leżące kilka–kilkanaście metrów pod
wodą, wielkie podwodne góry, strome
stokiprzywyspach–tunajlepiejodnajdziemysięzdużymwobleremschodzącymdookoło10m.Niżejniemapoco.
SzczupakinaÅsundenwolącieplejszą,
przypowierzchniowąwodę,bezwzględu
nato,czypodłodziąjest15czy50m.
Alegdyzapuścimysięwzatoki,tookaże
się,żeituniebrakujewodydżerkowej,a
imrozleglejszyblatzrdestnicą,tymwięcej mieści szczupaków, które w takich
miejscach zapominają o terytorializmie
istojąjedennadrugim.Przebojempołudniowego Åsunden podczas naszej
wyprawy był Slider Salmo w niespo-

tykanym u nas amarantoworóżowym
kolorze,którykupiłempodczasjednejz
wcześniejszychwyprawdoSzwecji.Opis
napudełkuniedwuznacznieokreślał,od
czegowzięłasięnazwategokoloru,ale
niestety, jest na tyle nieprzyzwoita, że
nie mogę jej przytoczyć w magazynie,
który jest przeznaczony nie tylko dla
dorosłych.
Åsundenwystarczynakilkutygodniową,anawetkilkuletniąwyprawę–itak
nieudasięnamzgłębićwszystkichjego
sekretów.Ważnejestjedno–wtymbezmiarzewodyżyjątysiące,jeśliniemiliony
szczupaków,awieleznichnigdyniewidziałospinningowejprzynęty.Trzebaje
tylkoznaleźć.
ZpółnocnegoÅsundenwąskimkanałemprzepływasięna

Ämmern
TomniejszasiostraÅsunden,bardziej
żyzna,zciekawsząroślinnościąpodwodną,dużymiiniegłębokimizatokamiidealnyminaszczupaki,choćPiotrpokazał
nam też kilka głębokich kamienistych
kantów, na których również były ładne
szczupakiigrubeokonie.Towspaniałe
jezioro, na którym przeciętnie sprawny
spinningistaodnajdziesięjużpierwszego
dnia,akażdynastępnybędzielepszyod
poprzedniego. Skuteczny jest zarówno
dżerk, jak i duża guma. Tutejsze ryby
nieprzebierająwkolorach.Ämmernto
także znakomite łowisko trollingowe, o
czymprzekonaliśmysiępodkoniecdrugiegoiostatniegozarazemdniapobytu
na tym jeziorze. W szczupaku Jaxona,
którymtrollingowałGrzegorz,prawdziwy
szczupakpozostawiłząbcentymetrowej
długości,awciągugodzinymieliśmykilkabrańitrzywyjęteszczupaki.
Kolejnydzieńtokolejnymostek,pod
którymtrzebaprzepłynąć,opuszczając
Åsunden,ijezioroJärnlunden.Niestety,
wieleciekawychmiejscjestpozanaszym
zasięgiem.Wędkowaćbowiemmożnajedynienaterenierezerwatuprzyrodyobejmującego kilka pięknych zatok i wysp.
Pozostał część jeziora jest w rękach
prywatnychiniewolnotamłowić.Tojezioronieconasrozczarowało,gdyżryby
widzieliśmy głównie na echosondzie.
Aleitutaj,wpozorniesterylnejwodzie,
w pustej jak bęben zatoce, Grzegorz
udłubałmetrowegoszczupaka.Takjest
wSzwecji.Nawetwbeznadziejnydzień
iwpozorniebezrybnymmiejscuzawsze
jestrealnaszansanawielkiegozębatego.
DrugaekipazPiotrem,JackiemiRogerem na pokładzie wróciła wcześniej na
ÄmmernituJacekzłowiłpięknydublet
98i93cm.

TrollingnaÄmmern

Metrówazzatoki,którawydawałasiępusta

Storsjön
to w dosłownym tłumaczeniu po
prostujezioro.Niejesttojednakjezioro
banalne, jakby sugerowała nazwa. To
jedno z najlepszych łowisk sandaczowych, jakie dane mi było poznać, przy
czym sandacze żerują tu wespół z du-

PocząteknaStorsjön–pięknysandaczRogera
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Vertical po szwedzku
Łowisięnakotwicy,aprzysłabymwietrze–wdryfie.Wdryfieponamierzeniu echosondą sandaczy wędkarz utrzymuje się nad nimi za pomocą
pomocniczegosilnikaelektrycznego.Najlepszajestpogodabezwietrznalubz
bardzosłabymwiatrem.Przynętądżigujesięwpionie.Wędziskojestkrótkie,
zczułą,alesprężystąszczytówką,przystosowanedoniewielkiegomultiplikatora–najlepiejzsystememInstagageIIumożliwiającymnawinięciekrótkiego
odcinkalinkitylkozapomocąrękitrzymającejwędzisko.Samołowienieprzypominałowieniesumówzkwokiem.Spuszczasięrybieprzynętępodnosprzy
samejburciełodziiwykonujekilkaruchów,któremająjąoderwaćoddnai
sprowokowaćdoataku.Nasondzieczęstowidaćpodnoszącąsięrybęisam
atak.Ruchyszczytówkisąspokojne,nienerwowe.Podczaswertykalnego
dżigowaniaopuszczanieprzynętyjestkontrolowane–odbywasięnanapiętej
lince.Każdezakłócenieruchuprzynętytrzebaskwitowaćostrymzacięciem,
poktórymnawędcenajczęściejsiedzisandaczlubszczupak.Okoniesłabo
biorąnatęmetodęisąjedynierzadkimprzyłowem.Topasjonującełowienie,
którepolecamkażdemu,ktoopuścigranicePolski,gdzieidiotyczneprzepisy
tworzoneprzezniekompetentnychurzędnikówwspomaganychzwiązkowymi
konsultantamiżyjącymijeszczewminionejepoceniechroniąryb,leczjedynie
przeszkadzająwędkarzom.

Verticaljiggingidobraprzynęta
–martwarybkauzbrojonaspecjalnymsystemikiem

ZłowionyprzezJohanawStorsjönnajwiększysandaczwyprawywróciłdowody–podobniejakinneryby
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Szczupak w ziołach
Gädnote,czylirdestnica,poszwedzkuoznaczawdosłownymtłumaczeniu
szczupacze ziele. Jak widać, szwedzkie szczupaki nie odbiegają w swoich upodobaniach od naszych ryb.
Obecność rdestnicy zawsze obiecuje
szczupaki, przy czym największe stoją
na krawędzi rdestów od strony głębokiejwody,atakrawędźznajdujesięna
głębokości od 4 do 6 m, w zależności
odprzezroczystościwody.Wgęstychi
płytszychrdestachnajlepszyjestdżerk,
natomiastkrawędziegłębokichrdestnic
todomenagumy.
Ktoś, kto wymyślił nazwę dla tego
jeziora,zbytniosięniewysilił.

TrollingowyszczupakzDrögen
żymiszczupakamiiokoniami.Szwedzi,
świadomi atrakcyjności tego jeziora i
związanych z tym niebezpieczeństw,
wprowadzili zasadę, że wolno tu wędkować jedynie z przewodnikiem. Taki
jest warunek otrzymania licencji, która
wynosi zaledwie 50 koron dziennie.
Wolno zabrać dwa sandacze, ale mile
widziane jest wypuszczanie wszystkich
ryb. Wędkowanie na Storsjön było najciekawszymdoświadczeniemnanaszej
wyprawie, tym bardziej że mogliśmy
skonfrontować dwie metody łowienia
–spinningiuwielbianyprzezSzwedów
verticaljigging,znakomicieopanowany
przez Rogera i drugiego przewodnika
Johana, który Storsjön zna jak własną
kieszeń.Pierwszydzień,kunaszejrozpaczyiniedowierzaniu,przyniósłzdecydowanąprzewagęjakościowądżigowania
wpionie–zarównogumą,jakisystemem
zmartwąrybą.CoprawdaPiotrwrazz
Grzegorzem, pochodzący z Jeleniej
Góry,więcwytrenowaninazbiornikach
zaporowych,przekulikogutempyskikilkudziesięciusandaczy,lecznasiszwedzcyprzewodnicyłowiliwiększeryby.Jaw
ogóleniemogłemodnaleźćsięzkrótkim
kijkiemnatymjeziorze,zbierającstraszny łomot od ślązaków. Próbowałem
naśladować Piotra, ale okazało się, że
zupełnienierozumiem,cotojestkogut
ikrótkawędka.Jedynymusprawiedliwieniemdlamniebyłoto,żePiotrwładatym
narzędziemperfekcyjnie.Czułemsięjak
karkzbejsbolemnaprzeciwprawdziwego samuraja, który tę jedną sekwencję
ruchówpowodującychskokkogutama
wytrenowanątak,żezwykłyśmiertelnik
z nizin nie jest w stanie mu dorównać.
Drugiego dnia puknąłem się w czoło
– wziąłem do ręki wiślany kij 270 cm z
wiślanądużągumąprowadzonąpowiślanemu–długimiskokamipołączonymi
zszuraniemprzezpełzanie.Tookazało
sięstrzałemwdziesiątkęidrugiegodnia
wiślanyspinningsandaczowyzdecydo-

wanie górował nad śląskim kogutem i
szwedzkim verticalem. By uwolnić się
od brań małych sandaczy, łowiłem 15centymetrowym kopytem dozbrojonym
małąkotwicąbliskoogonka.Zamiłowanienaszychprzewodnikówdoverticala
i śląskich półprzewodników do koguta
spowodowało, że nie mieliśmy czasu,
by sprawdzić szczupakowy potencjał
Storsjön, choć kilka 80–90-centymetrowychprzyłowówszczupakowychikilka
brań podczas trollingowych przelotów
z jednego miejsca sandaczowego na
drugiewystarczyło,bymzczystymszumieniemmógłpolecićtojeziororównież
spinningompreferującymszczupaki.
Agdyniebrałysandaczeaniszczupaki?Wtakichmomentachbrałygrube
okonie. Największego – 43 cm – złowił
Grzegorz,alezaliczyliśmyteżkilkaspięć
znaczniewiększychokoni.

Drögen
było ostatnim jeziorem na szlaku
naszej wyprawy. Łowisko piękne i
bezludne, ale  trudne, bo kamieniste i
głębokie – idealne do trola i ciężkiego,
głębokiegospinninguz6-calowągumą
i obciążeniem 25–35 g. Drögen to też
łowisko wymagające od spinningisty
ciężkiejpracyzkotwicąiprecyzyjnego
ustawiania się na stokach kamiennych
górekikantów.Tedwadnizepsułanam
trochę pogoda. Wiało tak mocno, że
trudno było ustawić się na kotwicy w
najciekawszych miejscach. Poza tym
przechodzące fronty i skoki ciśnienia
powodowały, że szczupaki brały chimerycznie i tylko przez krótki czas w
różnych porach dnia. Ale jednak brały,
zarównonaspinning,jakinatrolling,a
ja z Grzegorzem zaliczyłem nawet trollingowy dublet, czyli brania na dwóch
zestawachwjednymmomencie.
Drögentogłębokie,zpozorubezryb-

Gaddnote,czylirdestnica,
wszędziezwiastujeszczupaki
ne zatoki, w których mieszkają jednak
wielkie ryby. Drögen to także otwarta
woda z prawie 40-metrowym plosem,
gdzie aż gotuje się od ryb. Tu jedyną
rozsądną metodą jest trolling, przy
czym nie ma sensu próbować sięgnąć
ogromnych stad ryb, które zapełniają
ekranechosondyponiżej20m.Szczupakichodząwyżej,pilnującmniejszych
ławicbiałorybu,ibiorąnawobleryoraz
gumysprowadzanena8–10m.
Po tej wyprawie pozostał niedosyt i
chęćjaknajszybszegopowrotunaktóreś z pięciu poznanych jezior. A które?
Trudno powiedzieć. Na każdym z nas
inne zrobiło największe wrażenie, a we
wszystkich są piękne ryby. Wybór jest
więc niełatwy, ale żadna decyzja nie
będziezła.
Tekst Marek Szyma ski
Fot.: Jacek Kolendowicz, Piotr
Herman i Marek Szyma ski
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