
Fiskar i Viren   Die Fischer in Viren   Fish in Viren

Gädda /Hecht 
/Broci/ Pike /Snoek

Abborre / 
 Barsch /Perche /
 Perch /Baars

Mört /Rotauge /Roach /Blankvoorn

                    Braxen /Brassen/ Bream /Bras 

Ruda /Karausche /Crucian carp              Sutare  / Schleie Tench  /Zeelt   
       

            Witamy w okręgu Viren FVO 
Obszar  ten  składa  się  z  kilku  jezior  i  rzeki  Ronnebyån
Razem       obszar ten zajmuje 700 ha wodnych o średniej
głębokości 2,5    metrów. W jeziorze jest dziewięć różnych
gatunków ryb, które mogą być łowione na spławik lub na
spinning. Do połowów ryb wymagana jest karta wędkarska.
Szczupak (Pike)
Najlepsza pora roku do łowienia to wiosna i jesień. Na
wiosnę  i  lato  szczupaki  pływają  na  głębokiej,  otwartej
wodzie. Podczas jesieni żerują na całym jeziorze. Najlepszą
przynętą  do  połowów szczupaka  jest  wobler  lub  błystka
wahadłowa lub obrotowa..
Rozmiar ochronny szczupaka wynosi 40 cm.   

Okoń (Perch)
 Występuje w całym jeziorze. Najlepsze wyniki daje połów
na spinning lub na robaki w pobliżu trzcin i kamieni.  

Biała ryba  - Płoć, leszcz, karaś, lin. 
 Występuje na całym obszarze jeziora. Można ją łowić na
białe  robaki,  dżdżownice,  chleb,  kukurydzę,  makaron.
Biała  ryba  chętnie  pływa  w  trzcinach,  pomiędzy  liliami
wodnymi oraz w innych miejscach gdzie  ma schronienie
przed drapieżnikami takimi jak szczupak i okoń.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej:
         www.virenfiske.se
                                                                                        1/2020
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