Elvelangs

Gam
I annerledeslandet
Gambia kan du

kombinere late

dager på stranda,
spennende kulturopplevelser og
sportsfiske etter
storvokst tropefisk
med temperament.
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RÅTASS:
Tigerfisken,
Hydrocynus
vittatus, er
like sterk og
aggressiv som
den ser ut.
(Begge foto:
Bram Bokkers)

D

et sies at Gambias grenser ble fastlagt ved at en britisk kanonbåt
seilte oppover Gambiafloden og
skjøt kanonkuler til høyre og venstre. Der
kulene landet ble grensa trukket. En myte,
helt sikkert, men topografisk sett er nok den
tidligere britiske kolonien et av de merkeligste
landene i verden. Bortsett fra en 80 km lang
kyststripe med nesten ubrutte sandstrender
mot Atlanterhavet, er det trådsmale landet
som deles på midten av den mektige elva, helt
omgitt av det fransktalende Senegal.
Elva som starter 1130 km inne i høylandet
i Guinea, er Gambias livsnerve. Den spilte også
en stor rolle under et av Afrikas mørkeste
kapitler, slavetida. Det antas at omkring 3 millioner slaver ble skipet ut av Afrika takket være
at elva er farbar så langt inn i kontinentet.

Chris Appleby

chris.appleby@hm-media.no
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ELVELANGS: Den
mektige Gambiafloden, som nesten
er dobbelt så lang
som Glomma, er en
av landets største
turistattraksjoner.

•••••••

På de siste 450 kilometerne faller Gambia-floden bare 10 meter,
og saltvannet trenger seg hele 150 kilometer opp. Så forandrer
elva brått karakter, og de vidstrakte mangrovesumpene avløses
av tette, jungelaktige områder.
En tiger på kroken
Gambia-floden kan by på et spennende og variert sportsfiske: Fra
det rene ferskvannsfisket i de øvre delene, via fiske i de tilsynelatende endeløse mangrovene, til saltvannsfiske på revene utenfor den brede munningen. Minst 40–50 ulike arter er innen rekkevidde – fra illsinte snappere og jacks i havet, til den råsterke
og sære tarponen som kan bli lengre enn en voksen mann!

SNAPPER: Ute
ved kysten har du
sjanser på en rekke
spennende arter,
slik som denne store
snapperen. (Foto:
Bram Bokkers)

KYSTMEITE: Kystfiske langs stranda kan også være
givende. Fiskeutstyr kan du leie i nærheten av hotellene,
om du ikke har med eget.

Flere selskaper
tilbyr kombinerte sightseeing- og fisketurer i
båt til elvas midtre og
øvre deler. Her går tida
langsomt, og det er
mange idylliske plasser
å overnatte. Her kan
du fange en av de mest
rampete fiskeartene i
Afrika – tigerfisken! Den
tas gjerne på dorging
eller kasteslukfiske fra
båt. Tigerfisken har tenner som en krokodille,
kan veie over 10 kg, og
ser ut som en krysning
mellom en piraya og en
laks. Temperamentet er
som utseendet – helrått! Ulike maller er det
også mye av i hele elva,
og mange av dem kan
bli ganske store.
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HELT SJEF: En annen
vestafrikansk spesial
itet er trådfinnefisken
(Polydactylus quadri
filis), som lokalt
kalles captainfish.
Maksvekta er
imponerende – gode
70 kg! Den tas gjerne
på agn på grunt
vann i munningen av
Gambiafloden. (Foto:
Bram Bokkers)

BARRACUDA! Denne beryktede fisken kan
veie opptil 50 kg, og er en av de vanligste
sportsfiskefangstene i Gambia. Den er også
en av de beste matfiskene. (Foto: Bram
Bokkers)

Fiske

Sportsfiskepakker bør
bestilles på forhånd. Se
f.eks.: www.tightlines.nl,
www.africanangler.gm og
gambiafishing.tripod.com.
Fisket er relativt rimelig, og
lokale båter (med plass til
opptil fire fiskere) med skipper og utstyr kan ellers leies
ved Denton Bridge ca. 3 km
vest for hovedstaden Banjul.
Les mer på:
www.jjphoto.dk/info_fishing_exotafr.htm
www.gambia.co.uk/Docs/
Gambia-Holidays/Fishing
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Tøff tarpon

CASSAVA: Cassava (Pseudotolithus senegalensis), en av de viktigste fiskeartene i
Vest-Afrika, er en vanlig fangst også på stang. En nær slektning, corvina eller ladyfish
(P. typus) er også vanlig. Begge tilhører ørnefiskfamilien. (Foto: Bram Bokkers)

•••••••

Dyrelivet i Gambia er ikke like variert som i resten av Afrika,
men er du heldig kan du få øye på krokodiller, flodhester, delfiner og aper i denne delen av elva. Ikke glem kikkerten, for
Gambia er kjent som et eldorado for fuglekikkere. Om lag 560
arter er registrert i landet.

Reisetips

Slik kommer du dit: Ving tilbyr pakkereiser
fra ca 6000 kr per person for en uke i
perioden november til april.
Vaksiner: Du bør vaksinere deg
mot enkelte sykdommer. Vaksinasjons
poliklinikken på Ullevål, tlf. 22 11 99 66, er
billigst. Malariaprofylakse er påkrevd.
Mat og drikke: Billig. Fra 40 kr for en
hovedrett; 10–15 kr for en flaske av det
gode, lokale ølet Julbrew. Utvalget av lokalt
fanget fisk er stort og godt.
Kjøpe: Fine og rimelige treprodukter
og batikk på de mange markedene. Husk
å prute!
Guiding: Det kan lønne seg å leie en
lokal guide. Det er billig, du slipper en del
mas og får sett ting som du neppe ville opp
levd på egen hånd. Du finner de offisielle
guidene utenfor de største hotellene.
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Andre fiskearter overtar når elva skifter karakter
og blir brakk og etter hvert helt salt. Elva er helt
omgitt av mangrovesumper, og i hovedløpet og
i de mange snirklete kanalene nær hovedstaden
Banjul kan du fiske på en rekke afrikanske spesialiteter som cassava croaker og ladyfish – spreke
motstandere som kan veie 10–20 kg. Eller hva med
en trådfinnefisk som kan oppnå vekter på hele 75
kg. Det fiskes med relativt lett og enkelt meiteutstyr – ikke ulikt norsk, innaskjærs havfiske.
I dette området lever også den myteomspunne
tarponen. Denne digre, sildelignende fisken (som
faktisk er nærmere beslektet med ål enn noe
annet) med de knyttnevestore skjellene har drevet
mang en sportsfisker til vanvidd. At den er vanskelig å fange kan Bert Goeree, som driver fiskereiseselskapet Tight Lines, bekrefte. Han fisket en hel
dag på en stim store fisker som langsomt svømte
fram og tilbake under brua ved Denton Bridge,
der de fleste fiskeguidene er basert. Selv om han
har fisket mye i Gambia, har han aldri lykkes å
kroke en tarpon, så ikke ha altfor store forhåpninger. Men sjansen er der, og den vestafrikanske
tarponen blir størst i verden: I 1995 ble det satt
uoffisiell verdensrekord utenfor Banjul. Vekta? 136
kg! Områdene ved Barra Point og Dog Island er to
hotspots for tarpon. Fisket er best på høyvann fra november til
mai.

Fiskerikt
En av artene som du nesten garantert vil stifte nærmere
bekjentskap med, er barracudaen. Den tas regelmessig på agn
eller store wobblere som dorges fram og tilbake i mangrove
kanalene, i elvemunningen eller ute på revet. Vanlig vekt er
10–15 kg, men de kan bli nesten to meter lange og 50 kg tunge.
Området utenfor elvemunningen er svært variert, med sandbanker, dyprenner, fjellskrenter og rev. Det borger for et spennende
fiske etter mange forskjellige arter. Foruten de fleste artene som
er nevnt over, kan du også fange et stort utvalg av snappere, jacks
og korallabborer (groupers). Sistnevnte oppnår lett tosifrede vekter.
Her finnes også forskjellige makrellignende fisker, leppefisk, murener og skater. I løpet av en fiskedag ankres det gjerne opp på ulike
plasser, og du fisker som regel med agn og et enkelt paternostertakkel. På vei mellom plassene dorges det gjerne med wobblere.
Lenger ute på havet er det utvilsom muligheter for storviltfiske etter både marlin og tunfisk. Dette fisket er imidlertid lite
utforsket foreløpig.
Fisk og fiske er ellers en viktig næringsvei for dette fattige
landet. Langs atlanterhavskysten ligger det små fiskerlandsbyer på
rekke og rad. Prøv å være til stede ved 17-tida når fiskebåtene kommer inn. Da kan jeg love deg et livlig skue. Etterpå kan du nyte et
enkelt, men smakfullt måltid stekt fisk og ris på en av de idylliske
strandrestaurantene, mens sola forsvinner ned i Atlanterhavet.

