PRO-PILKKI 2
Nazwy ryb
Arctic Charr - Palia
Asp - Boleń
Baltic Herring - Śledź
Bleak - Ukleja
Bream - Leszcz
Brook trout - Pstrąg źródlany
Bull-rout - Kur diabeł
Chub - Kleń
Crucian carp - Karaś
Dace - Jelec
Grayling - Lipień
Ide - Jaź
Laketrout - Troć jeziorowa
Perch - Okoń
Pike - Szczupak
Rainbow trout - Pstrąg tęczowy
Roach - Płoć
Rudd - Wzdręga
Ruffe - Jazgarz
Sabrefish - Ciosa
Salmon - Łosoś
Silver bream - Krąp
Smelt - Stynka
Tench - Lin
Three-spinned Stickleback - Ciernik
Trout - Pstrąg
Vendace - Sielawa
Viviparous - Węgorzyca
Whitefish - Sieja
Zander - Sandacz
Zope - Rozpiór

ŁOWISKA
Haapolahti
Haukilahti
Hossalaislamment
Iso-Ruuhijarvi
Iso-Soimi
Jormuanlahti
Kivijoki
Koivusaaren matalikko
Kolmisoppi
Korpipuro
Kuikansalmi
Kuopionlahti
Lahnalammet
Lehmilampi
Linlonlahti
Meri
Metsalampi
Mustalampi
Mantylahti
Niemisjarvet
Pieni Sarkinen
Pohjalampi
Rautupuro
Saarijarvi
Savilahti
Siika-Valkeinen
Siikakoski
Surrinlampi
Sarkijarvi
Taivallampi
Telkanlampi
Venetjoen tekojarvi
Vuolasniva
Vuontele

Konkurencje
Normal - decyduje waga ryb bez ruffe.
Quantity - decyduje ilość ryb bez ruffe.
All species - decyduje waga ryb, liczone są wszystkie gatunki
ryb.
All species, quantity - decyduje ilość ryb, liczone są wszystkie
gatunki ryb.
Biggest Fish - decyduje najcięŜsza ryba.
Most species - decyduje ilość gatunków ryb.
Only silver bream - decyduje waga, wyłącznie silver bream.
Only silver bream, quantity - decyduje ilość, wyłącznie silver
bream.
Only ruffe - decyduje waga, wyłącznie ruffe
Only ruffe, quantity - decyduje ilość, wyłącznie ruffe.
Only perch - decyduje waga, wyłącznie perch.
Only perch, quantity - decyduje ilość, wyłącznie perch.
Only trout - decyduje waga, wyłącznie trout.
Only trout, quantity - decyduje ilość, wyłącznie trout.
Only pike - decyduje waga, wyłącznie pike.
Biggest pike - decyduje najcięŜszy pike.
Only zander - decyduje waga, wyłącznie zander.
Biggest zander - decyduje najcięŜszy zander.
Only carp family fish (roach, dace, bream, silver bream, zope,
ide, rudd, bleak, chub, asp, crucian carp, sabrefish and tench) decyduje waga, wyłącznie carp family fish.
Only carp family fish, quantity - decyduje ilość, wyłącznie
carp family Fish.
Biggest carp family fish - decyduje najcięŜsza ryba z carp
family fish.
Three biggest fish - decyduje waga trzech największych ryb.
Five biggest fish - decyduje waga pięciu największych ryb.

Haapolahti

Płytka zatoka większego jeziora połoŜona w rolniczym regionie i otoczona polami
uprawnymi, gwarantuje mnóstwo składników odŜywczych dla roślin wodnych. Wąskie
strumienie wpadające do zatoki są znane jako atrakcyjne łowiska okoni.
Ujścia strumieni do jeziora są zasiedlone przez okonie, leszcze i inne gatunki,
przewaŜnie jednak małych rozmiarów. Większe egzemplarze są w innych miejscach,
ale znalezienie ich wymaga trochę wysiłku. Większe okonie i sandacze Ŝyją w
głębszych partiach wody.
Ryby: okoń, płoć, jazgarz, szczupak, sandacz, leszcz, krąp, wzdręga, jaź, jelec,
ukleja, rozpiór.

Konkurencje:
Normal
Quantity
All species
All species, quantity
Biggest fish
Most species
Only silver bream
Only silver bream, quantity
Only ruffe
Only ruffe, quantity
Only perch
Only perch, quantity
Carp family fish
Carp family fish, quantity
Biggest carp family fish
Three biggest fish
Five biggest fish

Haukilahti

Płytka zatoka większego jeziora. Błotnisto-torfowe dno sprawia, Ŝe woda jest ciemna.
Zatoka jest gęsto zarośnięta roślinami i trawą. PoniewaŜ poziom wody jest
regulowany, obszar w pobliŜu linii brzegowej często jest przemarznięty do dna.
Typową zdobyczą są średniej wielkości okonie a sporadycznie trafi się większy okaz
tego gatunku. Bujna roślinność wodna przyciąga równieŜ płocie, zwłaszcza wiosenną
porą. Jak sama nazwa zatoki wskazuje („Szczupakowa zatoka”), równieŜ ten
drapieŜnik jest tu często spotykany. Jezioro zostało zarybione sieją, dlatego od czasu
do czasu ryba ta jest zdobyczą wędkarską.
Ryby: okoń, płoć, szczupak, jelec, ukleja, jazgarz, sieja.
Konkurencje:
Normal
Quantity
All species
All species, quantity
Biggest fish
Most species
Only ruffe
Only ruffe, quantity
Only perch
Only perch, quantity

Carp family fish
Carp family fish, quantity
Biggest carp family fish
Three biggest fish
Five biggest fish

Hossalaislamment

Akwen składa się z dwóch głębokich zbiorników o piaszczystych brzegach. Woda jest
krystalicznie czysta a tym samym widoczność w niej doskonała. Pomimo niewielkich
rozmiarów obu jezior woda utrzymuje stałą niską temperaturę równieŜ w trakcie
cieplejszych letnich miesięcy, stwarzając tym samym dobre warunki dla pstrągów
tęczowych.
Na mniejszym zbiorniku prowadzone są regularne zarybienia, więc połów powinien
być tu całkiem pewny. Większe jezioro nie było zarybiane ale ewidentnie są tutaj
jeszcze duŜe ryby, które urosły do niewiarygodnych rozmiarów. Ze względu na duŜą
przeźroczystość wody właściwy dobór przynęty ma tu decydujące znaczenie.
Ryby: pstrąg tęczowy, sieja, okoń, płoć, szczupak, jazgarz.

Konkurencje:
Normal
Quantity

All species
All species, quantity
Biggest fish
Most species
Only trout
Only trout, quantity
Three biggest fish
Five biggest fish

Iso-Ruuhijarvi

Średniej wielkości jezioro z wodą unoszącą mnóstwo próchnicy torfowej. Najgłębsze
miejsce sięga około 8 metrów. Woda w pobliŜu linii brzegowej jest płytka i porośnięta
liliami wodnymi.
Głównym celem wędkarzy są pstrągi i pstrągi tęczowe. Występuje tu równieŜ sieja
lecz większe okazy są sporadyczne. Okonie są raczej niewielkie, jednak gdy pstrągi
nie chcą brać mogą się okazać zaskakująco wartościową zdobyczą.
Ryby: pstrąg tęczowy, pstrąg, sieja, szczupak, okoń, płoć, jazgarz.
Konkurencje:
Normal
Quantity
All species
All species, quantity
Biggest fish
Most species
Only trout
Three biggest fish
Five biggest fish

Iso-Soimi

Łowisko to wyspa na jeziorze Inarijarvi. Wyspa otoczona jest ze wszystkich stron
głębiami i skałami wystającymi z wody. Woda jest bardzo uboga w roślinność i czysta,
przezroczystość jest wyjątkowo dobra. Ten region oddalony jest od cywilizacji a tym
samym odpowiedni dla dobrych warunków wędkarskich.
Wędkarze głównie skupiają się na pstrągu i pstrągu źródlanym, jednak sieje i lipienie
nie są rzadkością. Niektóre sprowadzone gatunki, jak troć jeziorowa, równieŜ
sporadycznie stanowią zdobycz. Okoń i szczupak naleŜą do rzadkości. Ryby moŜna
znaleźć w kaŜdym punkcie zbiornika, moŜna je łowić zarówno na płyciznach jak i w
głębinach, z dna jak i tuŜ pod powierzchnią.
Ryby: palia, troć jeziorowa, pstrąg, sieja, lipień, szczupak, okoń, sielawa.

Konkurencje:
Normal
Quantity
Biggest fish
Most species
Three biggest fish
Five biggest fish

Jormuanlahti

Bazy:
1. Hietalahti
2. Vaajalahti
3. Poyholanniemi
Łowisko jest rozległą i długą zatoką jeziora Oulujarvi. Niewielka głębokość sprawia,
Ŝe nie jest tu łatwo znaleźć ryby. Woda jest ciemna a przezroczystość dość niska.
Najczęstszą zdobyczą jest okoń. Mniejsze występują niezwykle często, jednak te
większe równieŜ istnieją. MoŜna trafić na ogromne ilości jazgarzy i płoci. Szczupaki
równieŜ tu występują, jednak w czasie zimy są mniej aktywne a sporadycznie jakiś
szczęściarz moŜe złowić sieję. Sandacze i pstrągi są wyjątkowo rzadko spotykane.
Ryby: okoń, jazgarz, płoć, szczupak, sieja, stynka, sandacz, pstrąg, krąp, leszcz,
jelec, sielawa, ukleja.

Konkurencje:
Normal
Quantity
All species
All species, quantity
Biggest fish
Most species
Only ruffe
Only ruffe, quantity
Only perch
Only perch, quantity
Carp family fish
Carp family fish, quantity
Biggest carp family fish
Three biggest fish
Five biggest fish

Kivijoki

Bazy:
1. Jokisuvanto
2. Kellokoski
3. Ryhajoki
Łowisko to płytka rzeka składająca się z kilku zatok, bystrzy i obszarów o zwolnionym
nurcie. Strumień wypływa z jeziora otoczonego przez bagna, dlatego woda ma ciemny
kolor. Okresowo sporadycznie niski poziom tlenu w wodzie zmusza ryby do
gromadzenia się w pobliŜu lepiej natlenionych bystrzy.
Szczupak i okoń to najpopularniejsze tutaj gatunki ryb. Szczupaki najczęściej są
niewielkich rozmiarów i niektóre miejsca w rzece są nimi przepełnione. Większe są
rzadkością, ale przyczyniły się do powstania kilku niesamowitych wędkarskich
opowieści . Okonie zasadniczo są małe a większe sztuki moŜna spotkać na płyciznach.
Ryby: okoń, szczupak, płoć, jazgarz, jelec, ukleja.

Konkurencje:
Normal
Quantity
All species
All species, quantity
Biggest fish
Most species
Only ruffe
Only perch
Only perch, quantity
Only pike
Biggest pike
Carp family fish
Carp family fish, quantity
Biggest carp family fish
Three biggest fish
Five biggest fish

Koivusaaren matalikko

Obszar Koivusaari to część morskiej zatoki z wpływającą do niej średniej wielkości
rzeką. Rzeka dostarcza świeŜą wodę do zatoki co wpływa na występujące tu gatunki
ryb. Płycizny i cieśniny w tym rejonie są celem wypraw wędkarzy, ale głębsze rejony
wokół płycizn stanowią świetną kryjówkę dla większych ryb.
Obszar ten, nazywany „płyciznami Koivusaari” znany jest z duŜych okoni. Otwarte
łowisko i cieśniny są sławne wśród łowców sandaczy. Linia brzegowa i jej okolice są
zamieszkiwane przez małe okonie, płocie i szczupaki.
Ryby: okoń, jazgarz, płoć, szczupak, sandacz, ukleja, leszcz, krąp, wzdręga, jaź,
pstrąg, sieja, kleń, karaś, węgorzyca, kur diabeł, ciernik.
Konkurencje:
Normal
Quantity
All species
All species, quantity
Biggest fish
Most species
Only perch
Only perch, quantity

Only zander
Biggest zander
Only carp family fish
Only carp family fish, quantity
Biggest carp family fish
Three biggest fish
Five biggest fish

Kolmisoppi

Łowisko jest małym i czystym jeziorem połoŜonym pomiędzy piaszczystymi wzgórzami.
Dno mało urozmaicone posiada kilka głębszych miejsc a woda dobrze natleniona i
bogata w ryby, co jest waŜne zwłaszcza wiosną.
Wyjątkowa ilość pstrągów tęczowych jest nagrodą dla tych, którzy zdecydują się łowić
"na cięŜko". Jesienią i wczesną zimą ryby znajdują się głównie w płytkich partiach
wody a z nastawaniem zimy schodzą w głębiny. Z powodu wyjątkowo rzadkiej
roślinności inne gatunki ryb są rzadkie i zdecydowanie małe.
Ryby: pstrąg tęczowy, szczupak, okoń, płoć, jazgarz.
Konkurencje:
Normal
Quantity
All species
All species, quantity
Biggest fish
Only trout
Only perch
Only perch, quantity
Three biggest fish

Five biggest Fish

Korpipuro

Wąski i na wielu odcinkach całkiem głęboki strumień przepływa przez pagórkowaty
teren porośnięty starodrzewem. Głębsze miejsca są dobrymi miejscami dla ryb
równieŜ zimą. Przezroczystość wody jest dobra ale rejony powolnego nurtu sprzyjają
odkładaniu się mułu. W rzece nie ma duŜych kamieni, dno jest w miarę czyste a
bystrza i głębsze miejsca są ostojami ryb.
Korpipuro początkowo było łowiskiem niewielkiego pstrąga a następnie zarybione
pstrągiem potokowym, który szybko stał się głównym celem wędkarzy. Ryby są bardzo
ostroŜne i płochliwe. Złowienie więcej niŜ kilka sztuk z jednego miejsca jest niemal
niemoŜliwe.
Ryby: pstrąg potokowy, pstrąg, szczupak, okoń, płoć.
Konkurencje:
Normal
Quantity
Biggest Fish
Three biggest fish
Five biggest fish

Kuikansalmi

Kuikansalmi jest wąską i głęboką cieśniną pomiędzy dwoma większymi jeziorami.
Uciąg wody jest bardzo silny, ale podczas zimy lód jest wystarczająco gruby by
bezpiecznie z niego łowić.
Głównym celem wędkarskim jest duŜy okoń ale takŜe i inne gatunki mogą zadowolić.
Jesienią wysoki poziom wody i jej szybki nurt ściągają do cieśniny stada pstrągów i
białej ryby, ale z nastaniem wiosny płocie i inne karpiowate zajmują lepsze miejsca.
Czasem nieliczne pstrągi tęczowe łowione z cienkiego lodu zrywają Ŝyłki. Inne gatunki
są obecne w cieśninie ale moŜna je trafić sporadycznie.

Ryby: okoń, płoć, jazgarz, ukleja, pstrąg, sieja, pstrąg tęczowy, szczupak, stynka,
krąp, leszcz, jaź.
Konkurencje:
Normal
Quantity
All species
All species, quantity
Biggest fish
Most species
Only trout
Only perch
Only perch, quantity
Carp family fish
Carp family fish, quantity
Biggest carp family fish
Three biggest fish
Five biggest fish

Kuopionlahti

Kuopionlahti to zatoka, nad którą leŜy miasto Kuopio. Zatoka jest częścią większego
jeziora Kallavesi. Przejrzystość wody jest bardzo duŜa a sama woda ma dno
urozmaicone z płytkimi i głębokimi miejscami. Silny uciąg wody ma duŜy wpływ na
ryby i tworzenie charakterystycznego lodu, szczególnie w wąskich miejscach.
Najliczniejszy jest mały okoń - traktowany jako "chleb powszedni" Kalakukko.
Większe okonie są zdecydowanie większym wyzwaniem, ale czasem są znajdowane na
otwartej i głębokiej wodzie. Niektóre miejsca są opanowane przez płocie a takŜe
szczupaki. Sandacz i pstrąg wręcz przeciwnie, są niezmiernie rzadkie.
Ryby: okoń, płoć, jazgarz, szczupak, sandacz, sieja, pstrąg, krap, leszcz, jaź,
wzdręga, ukleja, sielawa, łosoś, stynka, boleń.
Konkurencje:
Normal
Quantity
All species
All species, quantity
Biggest fish
Most species
Only ruffe
Only ruffe, quantity

Only perch
Only perch, quantity
Carp family fish
Carp family fish, quantity
Biggest carp family fish
Three biggest fish
Five biggest fish

Lahnalammet

Grupa małych przepływowych jezior z dwoma większymi w środku. Nurt powolny ale
sama woda dobrze natleniona co ma znaczenie zimą. Woda przezroczysta ale bogata
w pokarm co sprawia iŜ płoć moŜna złowić praktycznie w kaŜdym miejscu.
Łowisko zdominowane przez okonia i płoć. Niestety są to zasadniczo małe i średnie
sztuki choć sporadycznie moŜe trafić się większy okaz. Rzadko trafia się duŜy leszcz i
jaź. Szczupaki nie są juŜ rzadkością z powodu bogatej populacji płoci.
Ryby: okoń, jazgarz, szczupak, płoć, jelec, leszcz, krąp, jaź, wzdręga, ukleja, karaś.
Konkurencje:
Normal
Quantity
All species
All species, quantity
Biggest fish
Most species
Only silver bream
Only silver bream, quantity
Only ruffe
Only ruffe, quantity
Only perch
Only perch, quantity
Only pike
Biggest pike
Only carp family fish
Only carp family fish, quantity
Biggest carp family fish
Three biggest fish
Five biggest fish

Lehmilampi

Małe przepływowe jeziorko połoŜone pomiędzy dwoma większymi jeziorami. Niewielki
strumień dostarcza wody do jeziora i wypływa na jego drugim końcu. Woda czysta o
głębokości dochodzącej do 11 metrów.
Najpopularniejsze gatunki to płoć i okoń, ale rzadko moŜna dzięki nim wygrać
zawody. Dzięki leszczom i krąpiom jest szansa na znacznie lepszy wynik a szansa
złowienia szczupaka jest równieŜ całkiem wysoka.
Ryby: krąp, leszcz, okoń, jazgarz, płoć, szczupak, wzdręga, jelec, jaź.
Konkurencje:
Normal
Quantity
All species
All species, quantity
Biggest fish
Most species
Only silver bream
Only silver bream, quantity
Only perch
Only perch, quantity

Only carp family fish
Only carp family fish, quantity
Biggest carp family fish
Three biggest fish
Five biggest fish

Linlonlahti

Łowisko to fiord znajdujący się w Kirkkonummi. Silne prądy pomiędzy płyciznami a
głębinami tworzą z tego obszaru atrakcyjne wędkarsko miejsce. Wąskie przesmyki
pomiędzy wyspami równieŜ mogą być dobrymi punktami do wędkowania.
Miejsce jest dobrze znane z podlodowego połowu sandaczy i udowadnia, przynajmniej
teoretycznie, Ŝe są to realne szanse. Najlepszy okres połowu sandaczy to wczesna
jesień i późna wiosna. Jesienią sieje chętnie biorą na małe przynęty. Pstrągi naleŜą do
rzadkości ale osiągają przyzwoite rozmiary. RównieŜ szczupaki mogą być kuszącym
celem dla wędkarzy.
Ryby: okoń, sandacz, sieja, szczupak, pstrąg, płoć, jazgarz, leszcz, krąp, stynka, jaź,
wzdręga, pstrąg tęczowy, łosoś, węgorzyca, kur diabeł, śledź, ciernik.
Konkurencje:
Normal
Quantity
All species
All species, quantity

Biggest fish
Most species
Only ruffe
Only perch
Only perch, quantity
Only zander
Biggest zander
Only carp family fish
Only carp family fish, quantity
Biggest carp family fish
Three biggest fish
Five biggest fish

Meri

Łowisko to obszar na środku otwartego morza. Rozległy płaski teren odkrywa
tajemnicę dopiero po spojrzeniu na mapę batymetryczną. Pokazuje ona, Ŝe na dnie
morza znajdują się strome i rozległe grzbiety. Ryby zwykle zbierają się dookoła
krawędzi grzbietów, zwłaszcza wczesną jesienią.
Wędkarze koncentrują się głównie wokół grzbietów, gdzie okazjonalnie moŜna złowić
sporo ryb. Ryby moŜna znaleźć równieŜ w innych miejscach, ale to nie lada wyzwanie.
Okoń w tych okolicach zasadniczo jest duŜy, zwłaszcza jesienią i późnym latem. W
pozostałym okresie bywają mniejsze i łatwiejsze do złowienia.
Ryby: okoń, szczupak, pstrąg, jazgarz, sieja, łosoś, węgorzyca, kur diabeł, ciernik.

Konkurencje:
Normal
Quantity
All species
All species, quantity
Biggest fish
Most species
Only ruffe
Only ruffe, quantity
Only perch
Only perch, quantity
Three biggest fish
Five biggest fish

Metsalampi

Małe jezioro zaporowe na północy Ukrainy. Jezioro ma ciemny kolor a dno mulistotorfowe. Najgłębszy obszar w jeziorze jest starym korytem rzeki. Letnią porą
zasiedlone przez karasia ale ryby w nim nie zimują.
Gatunkami dominującymi są okoń i karaś. Zasadniczo małe ale występują w
ogromnych ilościach. Płocie są rzadsze i przebywają w rejonie rzeki. Inne gatunki
spełniają podrzędną rolę. W pełni zimy często występuje przyducha.
Ryby: okoń, płoć, jazgarz, karaś, wzdręga, lin, szczupak, ciernik.
Konkurencje:
Normal
Quantity
All species
All species, quantity
Biggest fish
Most species
Only perch
Only perch, quantity
Only carp family fish

Only carp family fish, quantity
Biggest carp family fish
Three biggest fish
Five biggest fish

Mustalampi

Małe jezioro z ciemną i nieprzezroczystą wodą. Najgłębsze miejsce liczy zaledwie 4
metry. Brzeg gęsto zarośnięty i grząski sprawia, Ŝe jezioro jest prawie bagnem.
W jeziorze jest mnóstwo małego okonia oraz Ŝywiących się nim szczupaków, często
słusznych rozmiarów. Od czasu do czasu moŜna złowić płocie ale kwasowe
środowisko sprawia, Ŝe ikra nie przeŜywa. Zasadniczo łowione są ryby niewielkich
rozmiarów dlatego czasem szczupak moŜe być kluczem na wygranie zawodów.
Ryby: okoń, szczupak, płoć, jaź.
Konkurencje:
Normal
Quantity
Biggest fish
Only perch
Only perch, quantity
Only pike

Biggest pike
Only carp family fish
Only carp family fish, quantity
Biggest carp family fish
Three biggest fish
Five biggest fish

Mantylahti

PołoŜone na Ukrainie, jest duŜą sztuczną zatoką z naturalna wyspą. Sama zatoka jest
zamulona z nieprzezroczystą wodą ale inne miejsca posiadają wodę dość
przezroczystą. Wszystkie brzegi porośnięte roślinnością charakterystyczną dla
zmiennych stanów wody regulowanych przez pobliską elektrownię. Kierunek
przepływu wody oraz siła nurtu jest nieprzewidywalna.
To miejsce jest jednym z najlepiej znanych, z połowów podlodowych na Ukrainie.
Główne trofea to okoń, płoć, ciosa, sandacz, leszcz i krąp. Wiosną płocie spływające
na tarło są łatwą zdobyczą i mogą zaskoczyć przyzwoitą wielkością.
Ryby: okoń, płoć, jazgarz, szczupak, sandacz, leszcz, krąp, rozpiór, ciosa, ukleja,
karaś, boleń.
Konkurencje:
Normal
Quantity
All species
All species, quantity
Biggest fish
Most species
Only silver bream
Only silver bream, quantity
Only perch
Only perch, quantity
Only zander
Biggest zander

Only carp family fish
Only carp family fish, quantity
Biggest carp family fish
Three biggest fish
Five biggest fish

Niemisjarvet

Zespół trzech połączonych ze sobą jezior. Wszystkie są głębokie a ryby mogą w nich
znaleźć wiele kryjówek.
Większość ryb pochodzi z zarybień i to rzutuje jakiego rodzaju są to jeziora.
Najczęstszą zdobyczą jest pstrąg tęczowy ale równieŜ pstrąg, czy egzotyczny pstrąg
źródlany moŜe skusić się na podaną przynętę. Całkiem popularne są sieje, czasami
moŜna złowić większy okaz. KrąŜą teŜ plotki na temat obcinających Ŝyłkę ogromnych
szczupaków.
Ryby: pstrąg tęczowy, pstrąg, pstrąg źródlany, sieja, szczupak, okoń, płoć, jazgarz.
Konkurencje:
Normal
All species
All species, quantity
Biggest fish
Most species
Only trout
Three biggest fish

Five biggest fish

Pieni Sarkinen

Małe jezioro połoŜone w środkowej Finlandii. Jest płytkie i gęsto porośnięte
roślinnością. Woda utrzymuje dobrą jakość dzięki licznemu stadu płoci i innych
karpiowatych, które nadal mają tu dobre warunki do reprodukcji.
Główną zdobyczą jest płoć, która jest gatunkiem dominującym. MoŜna równieŜ złowić
okonie, które przewaŜnie są mniejszych rozmiarów. Szczupaki równieŜ tu występują
ale z powodu obfitości naturalnego pokarmu łowione są sporadycznie. MoŜna trafić
na wiele róŜnych gatunków jednak zasadniczo są znacznie od niej mniejsze.
Ryby: płoć, okoń, szczupak, jazgarz, wzdręga, krąp, rozpiór.

Konkurencje:
Normal
Quantity
All species
All species, quantity
Biggest fish
Most species
Only ruffe
Only ruffe, quantity
Only perch
Only perch, quantity
Only carp family fish
Only carp family fish, quantity
Biggest carp family fish
Three biggest fish
Five biggest fish

Pohjalampi

Małe leśne jezioro, które głównie zasiedla okoń. Linia brzegowa jest porośnięta
krzakami i trawą. W północnej część jeziora jest kilka głębszych miejsc jednak ogólnie
jest ono płytkie. Płocie i szczupaki równieŜ tu występują, ale nie ma licznych stad.
Najczęstszą zdobyczą jest okoń. Strategia na zwycięstwo zaleŜy od tego, czy Ŝerują
większe osobniki, czy teŜ aktywna jest jedynie drobnica. Jeśli większych nie udaje się
złowić trzeba brać co się da ale naleŜy uwaŜać na szczupaki. Przypadkowy szczupak
przy połowie okoni nie jest rzadkością a moŜe się okazać cenny.
Ryby: okoń, płoć, szczupak, jazgarz.

Konkurencje:
Normal
Quantity
All species
All species, quantity
Biggest fish
Only perch
Only perch, quantity
Three biggest fish
Five biggest fish

Rautupuro

Jest to wąski strumień z duŜymi i głębokimi rozlewiskami. Małe wodospady i bystrza
tworzą głębokie dołki obfitujące w ryby. Oba brzegi strumienia porośnięte są
zaroślami, co czyni z niego niezwykle wymagające łowisko w okresie letnim.
Dominującą rybą jest palia, która głównie przebywa w rozlewiskach a trafia się
równieŜ sieja oraz lipień. Szanse na połów pstrąga są spore a czasem szczupak potrafi
zaskoczyć wędkarza łowiącego na zbyt cienką Ŝyłkę.
Ryby: pstrąg, lipień, palia, sieja, szczupak.
Konkurencje:
Normal
Quantity
Biggest Fish
Three biggest fish

Five biggest fish

Saarijarvi

Bazy:
1. Westside
2. Eastside
Płytkie jezioro z ciemną torfową wodą jest zasilane przez dwa strumienie a
wypływająca rzeczka wpada do pobliskiego większego jeziora. Bliskość tego
większego jeziora ma decydujący wpływ na rybostan Saarijarvi.
Najczęściej łowioną rybą jest okoń ale jest teŜ kilka dobrych szczupakowych miejsc.
MoŜna równieŜ złowić sandacze, które polują na stynki Ŝyjące w okolicach wypływu
rzeki z jeziora. Z tego samego powodu sporadycznie pojawiają się tu pstrągi. W ciągu
lata pstrągi tęczowe przebywają w jeziorze i czasami moŜna złowić je równieŜ zimą.
Ryby: okoń, szczupak, jazgarz, płoć, stynka, sandacz, pstrąg, pstrąg potokowy,
leszcz, jelec, ukleja.

Konkurencje:
Normal
Quantity
All species
All species, quantity
Biggest fish
Most species
Only ruffe
Only ruffe, quantity
Only perch
Only perch, quantity
Only pike
Biggest pike
Only zander
Biggest zander
Only carp family fish
Only carp family fish, quantity
Biggest carp family fish
Three biggest fish
Five biggest fish

Savilahti

Łowisko to zatoka większego jeziora oddzielona wąskimi cieśninami. Na większym
obszarze zdecydowanie płytkie i mocno zarośnięte, lecz woda jest o duŜej
przezroczystości.
Najpospolitszą rybą jest płoć, która osiąga imponujące rozmiary. Leszcze i krąpie
równieŜ niczym płoci nie ustępują ale najczęściej bierze okoń. Od czasu do czasu
moŜna trafić sieję.
Ryby: okoń, jazgarz, szczupak, leszcz, krąp, wzdręga, jaź, sieja, ukleja, płoć.

Konkurencje:
Normal
Quantity
All species
All species, quantity
Biggest fish
Most species
Only silver bream
Only silver bream, quantity
Only ruffe
Only ruffe, quantity
Only perch
Only perch, quantity
Only carp family fish
Only carp family fish, quantity
Biggest carp family fish
Three biggest fish
Five biggest fish

Siika-Valkeinen

Jezioro okolone piaszczystymi brzegami. Woda jest bardzo czysta i przejrzysta co
sprawia, Ŝe ryby są wyjątkowo podejrzliwe i płochliwe. Roślinność jest znikoma
dlatego populacja okoni i płoci jest niezwykle mała, zarówno pod względem
rozmiarów jak i ilości.
Wędkarze skupiają się głównie na populacji siei. Przebywa ona w głębokich partiach
jeziora oraz otaczających je obszarach. Obcinające Ŝyłki szczupaki równieŜ tu
występują, jednak nie są one zbyt liczne. Okoni naleŜy szukać na płyciznach, jednak
ich rozmiary są wyjątkowo małe.
Ryby: okoń, szczupak, płoć, jazgarz, sieja, sielawa, troć jeziorowa.

Konkurencje:
Normal
Quantity
All species
All species, quantity
Biggest fish
Only ruffe
Only ruffe, quantity
Three biggest fish
Five biggest fish

Siikakoski

Szeroki i rozgałęziony strumień w północnej Finlandii. Składa się z płytkich, szybkich
obszarów i wolniejszych rozlewisk. Woda jest krystalicznie czysta a przez dziurwe w
lodzie moŜna zobaczyć dno.
Bystrza są ostoją lipieni ale często występują takŜe w innych miejscach. Pstrągi

czasami opuszczają rozlewiska i przypływają w obszary o bystrzejszym nurcie a i sieja
nie jest tu rzadkością.
Ryby: lipień, sieja, pstrąg, okoń, płoć, szczupak, jaź.
Konkurencje:
Normal
Quantity
Biggest fish
Three biggest fish
Five biggest fish

Surrinlampi

Małe jezioro otoczone piaszczystymi brzegami. Woda jest czysta i przezroczysta.
Sztucznie pogłębione miejsce do rekreacji wodnej sprawiło, Ŝe po drugiej stronie ryby
znajdują wiele kryjówek.
Latem jezioro zarybiane jest pstrągiem tęczowym w takiej ilości, Ŝe jeszcze zimą
moŜna je złowić. Wiosną zostaje ich niewiele i pozostają głównie sieje. Występuje tu
spora populacja płoci jak równieŜ moŜna trafić na duŜe okonie.
Ryby: pstrąg tęczowy, sieja, troć jeziorowa, okoń, jazgarz, szczupak, płoć, wzdręga,
jaź.
Konkurencje:
Normal
Quantity
All species
All species, quantity
Biggest fish
Most species
Only perch
Only perch, quantity

Only carp family fish
Only carp family fish, quantity
Biggest carp family fish
Three biggest fish
Five biggest fish

Sarkijarvi

Małe leśne jezioro. Najczęściej poławianą rybą jest mały okoń, ale to płoć jest
dominującym gatunkiem. Z powodu małej populacji szczupaka gatunki te występują
bardzo licznie. Woda jest czysta a dno częściowo piaszczyste.
Okonie zazwyczaj są małe ale płocie pomogą osiągnąć lepszy wynik w zawodach.
Czasem wzdręga lub krąp bywa miłym zaskoczeniem i przewaŜnie są większe niŜ
okonie.
Ryby: okoń, płoć, krąp, wzdręga, szczupak, jazgarz, rozpiór.

Konkurencje:
Normal
Quantity
All species
All species, quantity
Biggest fish
Only silver bream
Only silver bream, quantity
Only perch
Only perch, quantity
Only carp family fish
Only carp family fish, quantity
Biggest carp family fish
Three biggest fish
Five biggest fish

Taivallampi

Bazy:
1. Northside
2. Southside
Silnie zeutrofizowane jezioro. Tak jak i otaczające je jeziora ma mało przejrzystą
wodę. Linia brzegowa to głównie bagna, ale jest teŜ kilka miejsc z piaszczystymi
plaŜami. W lecie rośnie tu wiele lilii wodnych. Zasadniczo jeziora są płytkie i nawet
posiadanie mapy batymetrycznej mało pomaga w ustaleniu siedlisk ryb.
W jeziorach występują głównie okonie, płocie i jazgarze, a takŜe szczupaki. Wędkarze
opowiadają o duŜych szczupakach Ŝyjących w tych jeziorach, a takŜe podobno moŜna
trafić na duŜe okonie. Jeziora zostały zarybione niewielką liczbą siei i pstrągów
tęczowych. Naturalnie występujące tu pstrągi są małe jednak czasem udaje się je
złowić.
Ryby: okoń, płoć, jazgarz, szczupak, sieja, pstrąg tęczowy, pstrąg.

Konkurencje:
Normal
Quantity
All species
All species, quantity
Biggest fish
Most species
Only perch
Only perch, quantity
Only pike
Biggest pike
Only carp family fish
Only carp family fish, quantity
Biggest carp family fish
Three biggest fish
Five biggest fish

Telkanlampi

Typowe bagienne jezioro z torfową ciemną wodą. Brzegi łagodne stopniowo
opadające a samo jezioro zdecydowanie płytkie. Z powodu małego rozmiaru jeziora w
czasie zimy moŜe wystąpić przyducha.
O róŜnorodności występujących tu gatunków nie moŜna nic napisać, gdyŜ występują
tylko dwa gatunki. Stado okoni składa się zasadniczo z małych osobników a kilka
większych sztuk jedynie podkreśla dysproporcję. Podobnie wygląda sprawa ze
szczupakami. Ryby zazwyczaj trzymają się blisko linii brzegowej.
Ryby: okoń, szczupak.
Konkurencje:
Normal
Quantity
Biggest fish
Only perch
Only perch, quantity
Three biggest fish

Five biggest fish

Venetjoen tekojarvi

Płytkie jezioro zaporowe z bardzo ciemnym torfowym kolorem wody z powodu
utworzenia go na starym bagnie. Poziom wody latem jest znacznie wyŜszy niŜ zimą co
powoduje zimowe zagęszczenie pogłowia. Wpływająca rzeczka od strony bazy
rybackiej zaopatruje akwen w dobrze natlenioną wodę przez cały rok.
Dno zbiornika pokryte jest duŜą ilością wiatrołomów i karczy. Wędkarstwo zimą jest
głównie skupione koło starej rybaczówki nad rzeczką i wszyscy liczą na dobre
Ŝerowanie, które moŜe przynieść niesamowicie wielki połów. Zbiornik znany jest z
naprawdę duŜych okoni a duŜa populacja szczupaków charakteryzuje się raczej
niewielkimi rozmiarami. Niespodzianką mogą być duŜe jazgarze, które zdołały się
dostać do akwenu.
Ryby: okoń, szczupak, płoć, jazgarz.

Konkurencje:
Normal
Quantity
All species
All species, quantity
Biggest fish
Most species
Only ruffe
Only ruffe, quantity
Only perch
Only perch, quantity
Only pike
Biggest pike
Only carp family fish
Only carp family fish, quantity
Biggest carp family fish
Three biggest fish
Five biggest fish

Vuolasniva

Mała rzeka z silnym prądem płynąca przez pola. Woda jest czysta i jałowa natomiast
brak dróg sprawia, Ŝe miejsce to ma wyjątkową atmosferą. Pomiędzy polami znajdują
się dwa jeziora zamieszkane przez palie.
Populacja ryb w rzece składa się głównie z lipieni i siei a pstrąg nie jest rzadkością.
Dwa obfite w palie jeziora czynią te miejsce niezwykle interesujące, z wędkarskiego
punktu widzenia. W obu jeziorach moŜna liczyć na duŜe palie lecz w jednym z nich
przewaŜa populacja średnich i małych ryb.
Ryby: palia, lipień, sieja, pstrąg, szczupak
Konkurencje:
Normal
Quantity
Biggest fish
Three biggest fish
Five biggest fish

Vuontele

Bazy:
1. Aittojoki
2. Koskenkorva
3. Jarvenpaanlahti
Łowisko składa się z dwóch zdecydowanie odmiennych jezior i rzeki pomiędzy nimi.
Górne z jezior ma bardziej przezroczystą wodę podczas gdy niŜsze jezioro jest ciemne
i bardzo płytkie. Poziom wody regulowany jest przez zaporę a wokół dolnego jeziora
są tereny zalewowe.
Górne jezioro obfituje w sieje i trafiają się sporadyczne pstrągi. NiŜsze opanowane
jest przez płoć i inne gatunki. Oba jeziora mają mnóstwo okoni i szczupaków. W wielu
miejscach często szczupaki przegryzają Ŝyłki.
Ryby: okoń, jazgarz, szczupak, sandacz, pstrąg, lipień, sieja, płoć, jelec, leszcz, krąp,
rozpiór, jaź, wzdręga, ukleja, karaś.

Konkurencje:
Normal
Quantity
All species
All species, quantity
Biggest fish
Most species
Only ruffe
Only ruffe, quantity
Only perch
Only perch, quantity
Only trout
Only trout, quantity
Only pike
Biggest pike
Only carp family fish
Only carp family fish, quantity
Biggest carp family fish
Three biggest fish
Five biggest fish

