
Med športnimi ribiči, posebno še med muharji, je ta odmaknjeni košček planeta na izjemnem 
glasu.  Tako  rekoč  muharski  raj  na  zemlji  z  največjimi  postrvmi  na  svetu.  Večina  ribičev  je 
pozorna ob imenu Rio Grande; reke, kjer lovijo in tudi ujamejo vsako leto postrvi težke deset kg 
in več. Po poreklu so to morske postrvi,  ki so v morju zrasle do neverjetnih mer in se vračajo na  
drst  v  sladko  vodo.  A to  področje  ima  še  celo  vrsto  manj  znanih  rek  in  jezer  z  velikimi 
potočnicami klasičnih barv in oblik, ki se ne selijo, a je kljub temu marsikatera v okviru izjemnih 
dimenzij.

Na Ognjeno zemljo na največje postrvi na svetu 

Kot marsikje po svetu, kjer je možno loviti postrvi izven serijskih dimenzij, so tudi ob izlivnem delu Rio 
Grande zrasli luksuzni lodgi, kjer se srečujejo bogati muharji iz celega sveta. Teden dni ribolova v glavni 
sezoni olajša ribiča za šest, sedem tisočakov.  

A vendar je možno na isti reki, prav tako v visoki sezoni, 
loviti prav te iste kapitalne postrvi za precej  ugodnejšo 
ceno. Argentinski del Rio Grande je dolg 90 km. Že v 
izlivnem  delu  je  lodge  Villa  Maria,  ki  mu  nato  sledi 
gorvodno še pet, šest lodgev. Rio Grande je dolga 225 
km in postrvi  potujejo navzgor,  naprej  na čilsko stran 
Ognjene zemlje. In v tem delu lovimo mi.

Polnih 57 km od argentinske meje gorvodno vijuga Rio 
Grande  po  posestvu  Estancia  Cameron.  Njihovo 
zemljišče obsega dobrih 60.000 ha vključno z reko, več 
jezeri in še nekaj manjšimi vodami. Tu boste lahko lovili 
na številnih od 55 poolov Rio Grande. Morda bo kakšen 
brezimni pool dobil ime celo po vas. In zadnji pool na 
čilski  strani  Rio  Grande  meji  na  argentinsko  posestvo 
Ted Turnerja, lastnika CNN, ki tudi ima svoj lodge ob 
reki. Zgolj dober lučaj nizvodno od vas bo morda lovil 
kakšen  ex  predsednik  ZDA,  športni  zvezdnik  ali 
hollywoodska sex bomba.



Namestitev ribiških gostov je v lodgu na griču s pogledom na srednji del reke Rio Grande. Gostom so na 
razpolago štiri  dvoposteljne sobe. Vsaka z lastno kopalnico in WC. Dnevni prostor je velika brunarica, ki 
je srce dogajanja.  Ob veliki mizi strežejo zajtrk in večerjo, kosilo pa najbolj tekne za vodo. Za večerjo je 
tipična  čilska  hrana  vključno  z  svežimi 
morskimi  sadeži,  govejimi  steaki, 
jagnjetino.  Domačnost  pooseblja 
ogromen kamin, kjer se  zvečer ob ognju 
in kozarcu izbornih čilskih vin pretakajo 
ribiške  dogodivščine  preteklih  ur  in  dni 
ter   razpredajo  plani  za  prihodnji  dan 
ribolova.

V času ribolova boste uživali v samoti, saj  ob vodi ne boste niti slučajno srečali kakšnega ribiča., razen 
svojega partnerja.  Po dva do trije ribiči imajo svojega vodiča. Le-ta gosta ne le pripelje na določen del 
vode, temveč tudi svetuje glede načina ribolova, izbire umetnih muh in tudi praktično pokaže, kako je 
treba loviti. 

Potočne postrvi absolutno prevladujejo v reki Rio Grande. Tu in tam je še kakšna šarenka. Zgolj občasno 
ujamejo potočno zlatovčico in pacifiškega lososa (king salmon). Običajna velikost potočnic je med enim 
in tremi kilogrami, a tudi težje niso redke. 

Zanimiva popestritev je ribolov v t. im. lagunah. To so manjša, 
plitva barjanska jezerca. Ribe v njih so nenormalno velike, saj 
smo tu ujeli tudi po štiri kg težke potočnice. Odveč je dodati, da 
je to vse divja žival. Tu že več desetletij ni bila vložena nobena 
riba. 

Ribolovna  sezona  je  od  15.  oktobra  do  15.  aprila.  Najboljši 
ribolov je med januarjem in aprilom. Tedaj se postrvim v reki 
pridružijo morske postrvi, ki potujejo iz morja na drst v gornji 
del reke.  Marec je čas, ko večina teh selivk prispe v čilski del 
reke.  Njihova  velikost  je  med  tremi  in  devetimi  kilogrami. 
Rekordna postrv, ujeta v tem delu reke, je tehtala 12 kg.

Edini  dovoljeni  način  ribolova  je  muharjenje.  Lovi  se  z 
ličinkami, mokrimi muhami ter potezankami. V poletnem času 
pridejo v poštev tudi suhe muhe. Nočni ribolov je dovoljen.

Sistem ribolova  je  ujemi  –  spusti.  Ni  problem kakšno postrv 
vzeti v kulinarične namene. Njihovo meso je rdeče oranžno in 
kot carpaccio nadvse okusno.



Standardni ribolovni termin je teden dni. Trajanje ribolova pa je po dogovoru lahko tudi drugačno. 

Termin ribolova naše skupine je od sobote, 8. do sobote 15. marca  2014. 

Velikost  skupine  so  najmanj  trije  in  največ  šest  ribičev.  Individualni  odhodi  so  lahko  kadarkoli  v 
ribolovni sezoni, v kolikor je mesto  v terminu še na razpolago.

Lovili  bomo predvsem v reki Rio Grande ter  v lagunah, kjer domujejo trofejne potočnice.  Glede na 
interes udeležencev bomo skočili še na bližnje jezero Lago Blancho in Despresiado.

Cena aranžmaja je 4.500 USD od / do Punta Arenas (Čile) ali Rio Grande (Argentina). 

Aranžma vključuje: 
 Prevoz od letališča Punta Arenas  oz. Rio Grande v lodge in nazaj 
 Ribolovna dovolilnica
 Namestitev in polni penzion v lodgu (dva gosta si delita sobo)
 Vsa pijača v lodgu vključno z alkoholnimi
 Vsi prevozi v toku ribolova
 En ribiški vodič za 2-3 muharje
 Osnovno nezgodno zavarovanje 

V ceno ni vključeno:
-  Letalski prevoz z domačega letališča   
   do končnega letališča (Punta Arenas  
   ali Rio  Grande) in nazaj
-  Ribolovni pribor, umetne muhe
-  Hoteli, hrana in pijača na potovanju
-  Napitnine

Doplačila po želji:  
• 800 USD za dodatni lovni dan 
• 150  €  za  zavarovanje  rizika 

odpovedi, 
• zdravstveno  zavarovanje  z 

asistenco (30 €) v kolikor ga gost 
še nima. 

• Gost neribič: 2.900 USD.



Plačilni pogoji: 
Ob prijavi je potrebno vplačati 1.000 USD. Razlika do polne cene je za plačilo ob prihodu v lodge. Ker je 
rezervacija  nevračljiva,  priporočamo  plačilo  zavarovanja  odpovednega  rizika  (2,5%  od  vrednosti 
aranžmaja). 

Dober prijem!

Vse pričujoče 
fotografije so z 

ribolova naše skupine 
v marcu 2012.
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