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Vandet rundt

Den italienske lystfisker Ana Maria
Gura fangede i juli sidste år en mega
karpe i Ghostpark Lake, Italien. Den
30,15 kilo tunge fisk tog en boilie på
bunden og leverede herefter en hef-

Ny linerekord på skælkarpe fra Italien

Ingen hvaler
David Hicksom og hans personale
har ikke set en hval i fem år i Dublin
på grund af den økonomiske krise,
fortæller direktøren i Fitzwilliam Ca-
sino and Card Club til Politiken – og
det er jo trist. Nu drejer det sig ikke
om de store hvaler, der svømmer
rundt i verdenshavene, men om folk,
der kan bruge op til 10.000 euro på
spil på en enkelt aften. »Hvaler« er
casinobranchens navn for den slags
storspillere.

I weekenden den 22.-24. august
2014 afholdes Danmarks allerførste
Makrelfestival og DM i makrelfi-
skeri. Arrangementet er et samar-
bejde mellemVisit Odsherred, Sjæl-
lands Odde Havneforening og initi-
ativtageren Fishing Zealand, og det
vil være en weekend med masser af
spændende aktiviteter for børn og
voksne.
Alle kan deltage i DM i makrelfi-
skeri. Man kan fiske fra egen båd,
eller kajak, bestille en plads på en
kutter eller sågar fiske fra selve
Sjællands Odde. DM i makrel vil in-
kludere individuelle kategorier for

tig fight på 20 minutter. Denne flotte
fangst vil formegentligt lande Ana
en verdensrekord for skælkarpe i 5
kilo lineklassen hos IGFA.

Ana med hendes verdensrekord. En stor skælkarpe på over 30 kilo.

2014 er »Havets År«
Danmarks vildeste natur ligger i ha-
vet, hvor hajer, marsvin, nøgensnegle,
fisk og verdens ældste dyr, mol-
boøsters, boltrer sig. Her er også ene-
stående boblerev, hvor metangasser
bobler mellem flammende søanemo-
ner, dødningehænder og slangestjer-
ner. Det og Kattegats stenrev samt alle
de andre fantastiske dyr og landskaber
i de danske farvande skal beskyttes
nu, mener WWF. Organisationen op-
fordrer politikerne til at medtænke ha-
vets rigdomme i den store forvalt-
ningsplan »Naturplan Danmark«,
som skal udarbejdes. Lad 2014 være
»Havets År«, siger generalsekretær i
WWF Gitte Seeberg. Her på bladet er
vi helt enige.

Storskrydende tyvfisker
Den 31-årige Benjamin Cook fra
Poole i Dorset lægger videoer ud på
You Tube som så mange andre men-
nesker, men hans film er i en særlig
kategori for dumskaller. I den seneste
har han filmet sig selv, mens han mod
alle regler tømmer en pool i den lo-
kale River Sherford for havørred og
samtidig meddeler: »Det er sådan,
man gør, drenge. Det er som narko,
man bliver afhængig af tyvfiskeri«.
En fiskerikontrollør, som tidligere
havde grebet Cook i tyvfiskeri og var
blevet generet af ham, genkendte
manden. Det har nu medført en straf
på sølle 475 £. På spørgsmålet om
hvorfor han dog havde lagt filmen ud
på nettet, så han kunne blive gen-
kendt, varede Benjamin Cook, at han
håbede på, at filmen ville så mange
»hits«, at den ville blive vist i tv. »Og
så ville han jo blive berømt«, men det
blev han så alligevel – eller måske
berygtet?

Piratfisk angriber
Piratfisk har et dårligt ry, men faktisk
sker det forholdsvis sjældent, at men-
nesker angribes. Det er dog ingen
trøst for de 60 argentinere, der tog ju-
lebad i en flod i byen Rosario, for her
gik en flok piranhaer aldeles amok. –
Pludselig styrtede folk blødende op af
vandet, fortæller øjenvidner, og den
lokale læge beretter, at han måtte be-
handle 20 børn, hvor kødstykker var
flået ud af kroppen, og hvor fingre og
tæer var bidt delvis af. De fleste andre
slap med mindre rifter og bidemær-
ker.

Spøjs kampagne mod
overfiskning
Folk, der elsker fisk, må gøre noget
for at stoppe overfiskning, forurening
og andre trusler mod fiskebestandene,
og det gør de absolut på websitet Fish
Love med en kampagne, der viser
døde fisk og nøgne fiskeelskere. Der
er stor variation både i fiske- og men-
neskeformer fra land til land se f.eks.
»fishlove.co.uk«, hvor henholdsvis en
engelsk, en italiensk og en fransk
fotograf serverer fotos af »fiske-
elskende« mænd og kvinder.

enkeltpersoner, børn/juniorer og te-
ams, og Garmin og Penn Fishing har
allerede meldt sig på banen som
sponsorer.
Sjællands Odde Lystbådehavn, der
vil danne rammen omarrangementet,
vil summe af liv, og her vil der i sær-
deleshed være fokus på kulinariske
oplevelser. Blandt andet vil man
kunne deltage i madlavnings- og røg-
ningskurser med udgangspunkt i
makrellen og egnens lokale råvarer.
Der arbejdes i øjeblikket på

www.makrelfestival.dk som forven-
tes klar til foråret. Men reserver da-
toerne 22.-24. august allerede nu!

Skelsættende
beslutning
For første gang nogensinde har Den
Internationale Kommission for Be-
varelse af Tunfiskebestanden beslut-
tet at anerkende biologernes viden-
skabelige anbefaling om den årlige
kvote for blåfinnet tun. På mødet i
Sydafrika blev man enige om en
kvote på 13.400 tons for østlige At-
lanterhav og Middelhavet på trods af
et voldsomt pres om højere kvoter fra
flere lande. Det er naturligvis et
fremskridt, at der lyttes til videnska-
belige fakta, men tunbestandens pro-
blemer er dog ikke løst hermed, for
masser af blåfinnede tun fanges og
sniges uden om enhver registrering.
Sidste år blev der bare i Middelhavet
i en enkelt tunfarm opdaget en uregi-
streret fangst på 550 tons blåfinnet
tun, og på verdensplan anslog en
WWF-rapport, at 20.000 tons tun
fanges og handles illegalt.

Mest søgte »hvordan«
På Googles liste over de mest søgte
opslag i kategorien »hvordan…« i
Sverige, topper spørgsmålet »hvordan
fluefisker man« og på 4. pladsen lig-
ger »hvordan fisker man«. Imellem de
to ligger »hvordan bugtaler man« og
»hvordan sorterer man affald«. Det er
jo nyttig viden!?

DM i makrel på Sjællands Odde
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Ved Poul Stadler

Sovende gener hos
hulefisk
Bærer alle levende væsener rundt på
»sovende gener«, som vækkes og ak-
tiveres, når der bliver brug for det?
Det mener et hold forskere bag en
evolutionsbiologisk artikel i tidskrif-
tet Science, at der er en sandsynlig-
hed for.
Forskerne har studeret og eksperi-
menteret med den mexicanske hule-
fisk Astyanas mexicanus, som er be-
mærkelsesværdig derved, at den fin-
des i to vidt forskellige former og
miljøer.
Den ene slags lever i vandhuller i
grotter helt uden lys, og fisken har
hverken øjne eller farver, mens den
anden slags lever i floder med nor-
male mængder sollys. Sidstnævnte
fisk har naturligvis udviklet øjne og
er ikke spor afblegede. Ved at mani-
pulere kemisk med yngel fra de
»seende fisk« kunne man konstatere,
at disse fisk havde potentiale til at
udvikle sig ligesom deres grottele-
vende, blinde artsfæller og dermed
kunne tilpasse sig et nyt ekstremt
miljø.

Forstenet fiskelort
Danekræ nummer 725 er kata-
lognummeret på det nyeste fund i
rækken af værdifulde efterladenska-
ber i den danske muld – eller rettere i
dette tilfælde det 66 millioner år
gamle danske kridtlag i Stevns Klint.
Der er tale om en 3 cm lang koprolit
med en diameter på 1 cm, som stam-
mer fra en uidentificeret benfisk, mu-
ligvis en sværdfisk, mener museums-
inspektør ved Geomuseum Faxe,
Jesper Milan. Den forstenede fiske-
lort er med sine 66 millioner år den
næstældste koprolit i Danmark, kun
overgået af en noget større og meget
ældre (140 millioner) dinosaurlort
fra Bornholm.

Verdens måske største aborre er
ifølge uofficiel information landet i
Polen. Den enorme fisk, som efter
sigende skulle veje monstrøse 4,65
kilo, er fanget i floden Vistula i det
centrale Polen. Eksperter vurderer
fisken til at være cirka 40 år gam-
mel, men det er et skøn, da den
smukke fisk fik sin frihed efter foto.

Lige i øjet
Sjovt er det næppe, når en tigerhaj
smækker tænderne i et surfbræt, mens
man selv ligger på det. Det skete for
den 25-årige surfer Jeff Horton ved
Kilauea på Hawaii, som røg af bræt-
tet, men var kvik til at slå fra sig. Han
hamrede en knytnæve mod hajen og
ramte den i øjet, hvilket fik hajen til at
fordufte. Så godt gik det ikke for en
surfer ved Australien, som sad over-
skrævs på sit bræt med benene ding-
lende i vandet, da hele det ene under-
ben blev flået af, fortæller Orange
News.

Laksefluer
Nej, det drejer sig ikke om de fluer,
lystfiskere skal fange laks med, men
om fluer, som laks skal fodres med.
For at stoppe overfiskningen af vild-
fisk, som der årligt bruges omkring 20
millioner tons af til fodring af op-
drætslaks, forskes der intenst i andre
fodermuligheder. Et tysk forskerhold
fra Forskningsinstituttet i Frick har
gennemført et projekt, hvis resultat er,
at larver fra den såkaldte soldaterflue
er glimrende mad til laks. Fluelar-
verne indeholder alle de nødvendige,
vigtige stoffer, så fra 2014 regner man
med at kunne fremstille insektmel af
fluelarver og forme foderkugler til
laksene, skriver Petri-Heil.

Fra sprut til fiskegrej
Johnny Morris, grundlæggeren af
Bass Pro, er blevet tildelt en pris for
sit engagement i fiskeplejen i USA.
Han bruger både tid og penge til at tale
fiskenes sag – tid har han ikke så me-
get af, men penge er der sikkert rige-
ligt af fra hans 83 stormagasiner med
fiskegrej i USAog Canada. Grejsalget
startede i øvrigt ganske småt, da Mor-
ris som ung mand i Springfield, Mon-
tana begyndte at sælge grej i et hjørne
af faderens »liquor store«, det ameri-
kanske svar på svenskernes system-
bolag.

Rapala ud af Kina
Om Rapala ligefrem flygter fra Kina,
vides ikke, men grejkoncernen har i
hvert fald ifølge Angling Times sat fut
i lukningen af fabrikken i Kina og
overflytning af produktionen til en fa-
brik på Batam Island i Indonesien.
Når flytningen er overstået vil alle
mærkevarer bortset fra selve Rapala-
produkterne, der fortsat distribueres
gennem Vaasky Sortevala Parnu,
blive fremstillet i Indonesien.
Enkelte småting fås dog stadig gen-
nem underleverandører i Kina, siger
økonomidirektør Jussi Ristimäki.

For at sætte den flotte fangst i
relief, er den nuværende verdens-
rekord på 3,75 kilo. Den nye po-
tentielle rekord vil dog vil aldrig
blive godkendt, da der mangler
dokumentation, men en ting er
sikkert – det er en meget stor
aborre.

Verdens største aborre fra Polen?

Selvom vægten ikke er verificeret officielt kan der ikke være tvivl om at der
er tale om en meget stor aborre.
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