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              Perhokalastusmatka - Skotlanti, North Esk 5-12.4.2020 
 

Lohen perhokalastusta North Esk-joella Skotlannissa. 

Fishmaster järjestää 7-14.4.2020 lohen 

perhokalastusmatkan Balmakewan Beatille ja 

Lodgeen. Jouni Rauha toimii kalastusryhmän 

matkanjohtajana. Matkan ajankohta huhtikuussa on erittäin 

hyvää lohiaikaa North Esk-joella. 

 

North Esk. North Esk-joki sijaitsee Skotlannin itäosassa ja 

laskee mereen Montrosen pohjoispuolella, noin 55 kilometriä 

Aberdeenistä etelään. Se on yksi Skotlannin parhaista 

lohijoista ja on 45 kilometriä pitkä, joen keskivirtaama on 19 

kuutiota sekunnissa. Joki on leveydeltään 15-20 metriä ja 

siten se on erittäin hyvin hallittavissa kahdenkäden 

perhovälineillä. Kalastuskausi alkaa North Eskillä jo helmikuun 

16. päivä ja paras kevään lohennousu ajoittuu maalis-

toukokuulle. Syys- lokakuussa on myös erittäin hyvä lohien 

syysnousu ja kalastuskausi päättyy vasta lokakuun lopussa. 

Kirkkaita kaloja saadaan kauden loppuun asti. North Esk on 

erittäin kaunis ja kirkasvetinen joki, joka sopii erinomaisesti 

lohen perhokalastukseen. 

 

Balmakewan. Fishmaster perhokalastusryhmän käytössä 

on yksityinen Balmakewan kalastusalue North Esk-joella. Alue 

on joen parhaita ja se sijaitsee 5-7 km mereltä. Olemme 

varanneet koko alueen neljän henkilön Fishmaster ryhmän 

käyttöön. Balmakewan beat on noin 2,0 kilometriä pitkä ja 

käytössä on joen pohjoisranta eli alavirtaan katsottuna vasen 

ranta. Alueen yläosalla sijaitsee Balmakewan Lodge, missä 

Fishmaster kalastusryhmä majoittuu.  

 

Balmakewan alueen ylärajalla Luther Water niminen sivujoki 

laskee North Esk-jokeen ja se muodostaa alueen yläosaan 

hyvän Luther poolin, joka pysäyttää ja kerää erittäin hyvin 

lohia, etenkin jos Luther Water sivujoessa vesi on matalalla. 

Balmakewan kalastusalue muodostuu hienoista vaihtelevista 

10 poolista, jotka ovat helppoja kahlata ja kalastaa. Niissä on 

hieno virtaus ja runsaasti hyviä pysähdyspaikkoja lohille. 

Keväällä 2018 Balmakewan alueelta saatiin ennätyskala, 

peräti 127 cm pitkä lohi, jonka painoksi arvioitiin yli 18 kiloa. 

 

Perhokalastus. Kalastamme North Esk matkoilla ainoastaan 

perhokalastusvälinein ja lisäksi keväällä joella kalastetaan 

catch & release periaatteella, eli kaikki saadut lohet 

vapautetaan. Kalojen helpomman vapauttamisen vuoksi 

perhoissa ovat sallittuja ainoastaan 1-haara- tai 2-

haarakoukut. North Esk joen springerit eli kevätlohet ovat 

yleensä kooltaan 3-6 kiloa, mutta suurimmat yksilöt voivat 

painaa jopa 10 kiloa tai enemmän. 

 

 

 



Perhokalastusvälineet. Suosittelemme North Esk-joelle 12-

14' jalkaisia kevyitä kahdenkäden perhovapoja luokissa 8-10 

ja niihin sopivia laadukkaita levyjarrullisia perhokeloja.  

Perhosiimoista eniten käytettyjä ovat kärkiuppoavat ja 

intermediate ampumapäät. Ota mukaan myös nopeasti 

uppoavia ampumapäitä mahdollisia korkean veden olosuhteita 

varten. 

 

Perhot. Hyviä perhoja North Esk-joella ovat esimerkiksi Dee 

Sheep, Willie Gunn, Black Sheep, Black & Yellow, Black & 

Orange, Cascade, Flamethrower, Red Butt, Monkey, Allys 

Shrimp, Frances, Snaelda ja Garry. 

 

Majoitus. Fishmaster kalastusryhmän majoitus on mukavassa 

Balmakewan Lodgessa, joka sijaitsee hienolla paikalla North 

Esk-joen rannalla, vain 20 metrin päässä Balmakewan 

kalastusalueesta. Lodge on rakennettu kalastajien 

majoituskäyttöön ja siellä on kaikki mukavuudet: wc, suihku, iso olohuone, hyvin varustettu 

keittiö ja 2 kpl makuuhuoneita. Ryhmän ruokailut järjestämme yhteisesti majoituksessa. 

 

Matkan toteutus. Johdettu kalastusmatka, Jouni Rauha toimii kalastusryhmän 

matkanjohtajana. Kalastajat lentävät yhdessä Helsingistä Edinburghiin Skotlantiin. Pyrimme 

järjestämään koko ryhmälle samat lennot. Lentokentältä jatketaan yhdessä vuokra-autolla North 

Esk-joelle, johon on matkaa noin 160 km eli vähän alle kahden tunnin automatka. Kalastusviikon 

jälkeen palataan vuokra-autolla takaisin Edinburghin lentokentälle. 

 

Ajankohta: 5-12.4.2020 

Kesto: 6 kalastuspäivää/7 yötä majoituksessa 

Ryhmä: 1 matkanjohtaja/opas + 3 henkilöä 

Sisältää: Kalastusluvat, Perhokalastus, Opastus, Majoitus 

Ei sisällä: Lennot Edinburghiin (alk. 200 eur), Vuokra-auto, Ruokailut 

 

Lennot, Matkatavarat. Osta itse omat lentoliput suosituksen mukaan, lentoja voit vertailla ja 

varata netistä esim www.vertaa.fi sivuston kautta. Kun olet varannut lennot, ilmoita Jounille 

lentojen aikataulut ja lentojen numerot sähköpostilla: jouni@fishmaster.fi. Ota mukaan 

varustelistan mukaiset varusteet. Pakkaa käsimatkatavarat reppuun ja lentokoneen ruumaan 

menevät matkatavarat pehmeään isoon kassiin, ei matkalaukkuun sillä kovia laukkuja on vaikea 

pakata autoon. Pakkaa vavat kestävään kuljetusputkeen. Huomioi että useat lentoyhtiöt 

veloittavat 55-70 euroa lisähintaa erikseen kuljetettavasta vapaputkesta.  

 
Matkavakuutus. Suosittelemme osallistujille matkavakuutuksen ottamista. Matkavakuutuksen 

pitäisi sisältää sekä matkustajavakuutus että matkatavaravakuutus. Matkustajavakuutus korvaa 

mahdollisen sairauden aiheuttamat hoidot ja lääkkeet. Matkatavaravakuutus kattaa mahdolliset 

kadonneet tai vaurioituneet matkatavarat ja kalastusvälineet. Matkavakuutus korvaa asiakkaalle 

myös mahdollisen sairauden aiheuttaman matkan peruutuksen aiheuttamat kustannukset. 

 

Matkan aikataulu: 
 

5.4. Sunnuntai. Kokoontuminen Helsinki-Vantaan lentokentällä. Tapaaminen Fishmaster opas 

Jouni Rauhan ja muiden kalastajien kanssa. Pyrimme että lento lähtisi Helsingistä aamulla ja 

lento laskeutuisi Edinburghin lentokentälle klo 12-15 välillä. Vuokra-auton lunastus lentokentältä. 

Autokuljetus lentokentältä North Esk-joelle, noin kahden tunnin ajomatka. Matkakohteeseen 

saavutaan ltapäivällä/illalla. Majoittuminen Balmakewan Lodgeen, tutustuminen 

kalastusalueeseen ja illallinen majoituksessa. 

 

6-11.4. Maanantai - Lauantai. Lohen perhokalastusta North Esk-joella Balmakewan 

kalastusalueella. Aamiainen, lounas ja illallinen majoituksessa Balmakewan Lodgessa. 

 

12.4. Sunnuntai. Aamiainen. Majoituksesta lähdetään aamulla autolla kohti Edinburghin 

lentokentää. Lähtö lentokentältä lentoaikataulujen mukaan. Pyrimme, että lennon lähtöaika 

Edinburghista olisi klo 11-14 välillä. Lento laskeutuu Helsinki-Vantaan lentokentälle illalla. 



North Esk - Perhoja 
Normaali koko on 4-7 cm 

 

Black Sheep 

Perä: Punainen 

Pyrstö: Fluoresoiva punainen 

Runko: Musta silkki 

Kierre: Soikea hopea 

Häkilä: Sininen kana 

Siipi: Musta ja keltainen kettu 

Pää: Punainen tai musta 

 

 

Willie Gunn  

Hela: Hopea  

Runko: Musta silkki 

Kierre: Soikea hopea 

Kaulushäkilä: Sininen kana 

Siipi: 1/3 keltainen, 1/3 oranssi, 1/3 musta kettu, keltaisia 

angel hair kuituja siiven väliin 

Pää: Musta  

 

 

Dee Sheep 

Hela: Hopea 

Pyrstö: Fluoresoiva punainen 

Runko: Musta silkki 

Kierre: Soikea hopea  

Kaulushäkilä: Sininen kana 

Siipi: Fl. keltainen ja musta kettu, keltaisia angel hair 

kuituja siiven väliin 

Pää: Punainen 

 

 

 

Black & Yellow 

Runko: Kulta  

Siipi: Keltainen alla ja musta kettu päällä,  

keltaisia angel hair kuituja siiven väliin 

(Kaulushäkilä: Keltainen kana) 

Pää: Musta 

 

 

 

 

 

Cascade 

Pyrstö: Punainen ja keltainen bucktai, 4 pearly flashabou 

Runko: 1/2 hopea, 1/2 musta silkki 

Kierre: Soikea hopea 

Siipi: Musta orava, 2-4 hopea flashabou accent 

Kaulushäkilä: Keltainen ja oranssi 

Pää: Musta 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



North Esk - Varustelista 
 
Pakkaa käsimatkatavaroihin tai pue päälle 

* Reppu  

* Lippis tai muu lämmin kalastuslakki  

* Ohut sadetakki tai Kahluutakki 

* Pitkät housut, vyö 

* Lenkkitossut 

* Polaroidut aurinkolasit 

* Kamera, muistikortit, vara-akku tai patterit, laturi 

* Matkapuhelin, laturi 

* Matkavakuutustodistus 

* Passi 

* Lentoliput 

* Matkainfo, Fishmasterin puhelinnumero (+358-400-824530) 

* Lompakko, Luottokortti, Käteistä rahaa: Englannin puntia ruokiin, juomiin  

* Ajokortti  

* Kirjat, lehdet, muistikirja, kynä 

* Partakone 

* Särkylääkkeet, reseptilääkkeet, reseptit 

* Hygieniatarvikkeet: Hammasharja, -tahna, käsirasva, shampoo  

  (nesteet pakattuna erikseen minigrip pussiin, max 100 ml/tuote) 

* Adapteri pistorasiaan 

* Putkiperhot ilman koukkuja 

 

Pakkaa matkakassiin 

* Sukkia (ohuita ja paksuja)  

* Pitkähihaisia paitoja 

* Lyhyet alushousut 

* Lämpöaluskerrasto 

* Fleece housut,-paita  

* T-paitoja  

* Kynsikkäät tai muut kalastussormikkaat 

* Sandaalit 

* Taskumatti, juomapullo  

* Pieni taskulamppu tai otsalamppu  

* Muovipusseja pyykin ja märkien vaatteiden säilytykseen 

* Minigrip-pusseja 

* Kopio passista 

* Kahluuhousut, vyö 

* Kahluukengät, hiekkasuojat 

* Paikkaustarvikkeet kahluuhousuihin  

* Perhot, perhorasiat 

* Perhokelat, perhosiimat, kelakotelot 

* Perhoperukkeet, perukesiimaa: 0.35, 0.40  

* Perhovavat, vapaputket  

* Pihdit, Teippiä 

* Koukkuviila, siimaleikkurit, suonipihdit  

* Mittanauha 

* Linkkuveitsi 

 


