Eigentlech wollte mir dëse Summer zu véier Kollegen an de Schwarzwald fuere fir eis Fëscher Vakanz
do ze verbréngen an haten eis och duerfir zwou Strecken an ee flotten Hotel reservéiert, mee ee puer
Deeg virum Depart hunn mir vum zoustännege Fëscherveräin matgedeelt kritt dass Sie bis op
Weideres hir Strecke géife spären op Grond vun engem Manktem un Waasser a bedéngt duerch déi
héich Temperaturen.
Dat war natierlech eng grouss Enttäuschung fir eis, hate mir eis dach scho Wochelaang am Viraus op
eis Vakanz gefreet, och wann ee soe muss dass mir scho Versteesdemech fir hiert Virgoen haten
zemools wou et a Lëtzebuerg net besser ëm eis Flëss bestallt war wou och iwwerall Waasser gefeelt
huet. Zum Gléck konnte mir eis Reservatioun am Hotel réckgängeg maachen esou dass eis an
d´Wéinstens do Onannehmlechkeeten erspuert bliwwe sinn.

Ewell mir awer trotzdeem wollten ee puer Deeg mat der Méck fëschen, hunn mir dunn spontan am
Jesacherhof am Defereggental ugefrot op mir net kéinte bei Hinnen ënner Dach kommen, zemools
wou hire Floss d´Schwarzach déi op 2.480 Meter Héicht am Schwarzach Dall entspréngt ,ëmmer
genuch Waasser féiert. Séier hate mir vun Hinnen Äntwert kritt mat enger Offer fir eng Pauschale vu
véier Deeg Iwwernuechte mat Fësche vum 14. bis den 18. August, déi mir dunn och gären ugeholl

hunn. Ewéi mir dunn beim packe waren hunn mir eis natierlech bestänneg mat deenen neiste
Wiederviraussoe versuergt, hate mir dach gefaart dass just da wann mir géifen ukommen d ‘Wieder
kéint ëmschloen, wat awer zum Gléck net agetraff ass esou dass den Albert an Ech puer
wonnerschéin Deeg am Jesacherhof konnte verbrénge woubäi et eis un guer Näischt gefeelt huet. Bis
op St. Jackob am Defereggental sinn et ëmmerhi gutt 10 Stonnen ze fuere wann een dann och nach
ouni Stau op der A 8 München / Salzburg duerchkënnt. Mir haten heibäi zimlech Chance an esou si
mir dunn Dënschdes Mëttes géint véier Auer am Defereggental ukomm wou mir nach éiert mir an den
Hotel gefuer sinn eis Stréck inspizéiert hunn wou mir fëschen sollten, heibäi ass eis direkt opgefall
dass d´Schwarzach net nëmme genuch Waasser gefouert huet mee dass de Waasserstand och nach
optimal war fir mat der Méck ze fëschen. Mir sinn dunn mat ganz vill Virfreed an den Hotel gefuer
wou mir eis aquartéiert an eis Lizenze kritt hunn.

Mëttwochs hunn mir eis dunn direkt nom Kaffi op de Wee bei d´Waasser gemaach, mir haten am
ganze 24 km Streck op der Schwarzach wou mir hunn dierfe fëschen an dernieft och nach sämtlech
Baachen déi an d´Schwarzach eralafen. Ewell et och an Osttirol net vill gereent hat war de Waasser stand méi niddreg ewéi normal wat et eis erméiglecht huet ze waten wat normalerweis an der
Schwarzach net esou einfach ass ewell se ze séier leeft. Mir hunn an deem Deel ugefaangen deen
sech Maria Hilf nennt, dat ass fir unzefänken eng ganz gutt Plaz ewell op deier Plaz de Floss gutt
zougänglech ass. Eis Streck wou mir hunn dierfe fëschen war gudd ausgezeechent an ass bei der
Bréck bei der Seeërei ugaangen, mir konnte vun do aus bis un den Ursprong vun der Schwarzach am
Dall wou se entspréngt, béidsäiteg fëschen.

Mir haten knapps ugefaangen do hat déi éischt schéin Forell och schonn meng Méck geholl, den
Bestand an der Schwarzach besteet esouwuel aus Baachfrelle, ewéi och aus Reeboufrellen déi wat

d´Opkommen ubelaangt sech d´Wo halen. Et kann een dernieft och nach Saiblingen fänken och
wann déi éischter an der Minoritéit sinn. Mir hunn, esou wei et eis den Kolleg Patrick geléiert hat, mat
décken Réihoersedge als Bissanzeiger Méck gefëscht an 50 cm ënnendrënner haten mir eng kléng
Nymphe. Mir hunn heibäi awer och vill Fësch mat der Sedge gefaangen. Den Albert, deen nach net an
esou schnellem Waasser gefëscht hat huet sech am Ufank ee bëssen schwéier gedoen mee nodeems
déi éischt Erfollegerliefnesser sech agestallt haten war Hien net méi ze bremsen zemools wou et sech
ëm ee Genre Fëscherei gehandelt huet esou ewéi Hien sech Méckefëschen virstellt. Hien huet dann
och hannert all Steen oder un all Stréimungkant mindestens eng schéin Forell erausgekëddelt woubäi
et der op villen Plazen ze guer ee puer waren. Déi gefaangen Fësch waren fir an engem alpinen Floss
mat esou schnellem Waasser, eisen Hotel louch schonn op iwwer 1400 m, erstaunlech gutt geniert an
guer net esou kléng an hunn sech wonnerbar gewiert vir nodeems mir se releast haten erëm
quieklebendeg fortzeschwammen. Obschonns déi léif Madame an der Rezeptioun, nodeems Sie eis
d´Permisen ausgestallt hat an eis den Parcour erkläert hat, eis och matgedeelt hat dass mat eis
zesummen zu deem Zäitpunkt vill Fëscher do wären, hunn mir net oft aner Fëscher begéinnt.

Natierlech hunn mir eis bei esou enger ustrengender Fëscherei och vun Zäit zu Zäit missen ee bësse
stäerke, a wat louch do méi no ewéi an enger vun de ville Jausenstatiounen déi ee laanscht
d´Waasser fanne konnt, anzekéieren. Mir haten eis fir den Alpengasthof Patsch entscheet deen
nëmmen ee puer Schrëtt vum Waasser ewech louch. Mir hunn et eis bei eiser Einkehrt un Näischt
feele gelooss an natierlech hate mir d´Spezialitéit vum Haus eng Patscherjause fir zwou Persounen
bestallt an hunn eis Dës gutt schmaache gelooss. Fir eis Mëttespaus hate mir eis gutt Zäit gelooss an
obschonns mir vill hongrég waren an och keng Kaschtverächter sinn, hunn mir et awer net fäerdeg
bruecht déi ganz Patscherjause ze vernichten woubäi mir net nëmme vill kritt haten, nee dat

Ugebuedent war och nach vun excellenter Qualitéit, genee esou ewéi een sech dat am Virfeld
erdreemt hat. Nodeems mir eis dunn mat Tiroler Speck, Hüttenkäse, Büntnerfleisch an
Hausmaacherzossis an allen Formen d´Reserven erëm opgefëllt haten hunn mir eis an d´Schluchten
gestierzt déi een an dësem Deel vun der Schwarzach untreffen kann. Meterhéich Fielswänn,
Kaskaden an wonnerbar déif Dëmpelen mat bloem Waasser, jee eng Plaz war méi schéin ewéi déi
aner an iwwerall hunn mir Fësch gefaangen.

Och eisen Hotel, den Jesacherhof kann een nëmmen recommandéieren, Mir waren hei excellent
ënnerbruecht an och d´Präis - Leeschtungs Verhältnes war ganz an der Rei. Speziell gefreet hunn mir
eis awer och ëmmer op d´Owendiessen wou et ëmmer eppes Neies ze entdecken gouf, déi eng Kéier
haten se Buffet als Entrée wou een konnt tëschent onmoosseg villen verschiddenen Entréeën, ewéi
marinéierten Fësch, Carpaccio vum Fësch, Frühlingsrollen, Sushi an an an….wielen an dernieft och
nach sech esou oft zerwéieren konnt ewéi Een grad Loscht hat, deen aneren Owend hunn se eis mat
engem Dessert Buffet iwwerrascht oder et war Tiroler Owend ugesot wou als Entrée hier

Spezialitéiten ewéi Tiroler Speck, Bündnerfleesch oder hir verschidden Zoossissen aus Osttirol als
Buffet opgebaut war, dernieft konnt een selbstverständlech am Kader vun der ¾ Pensioun
niewent dem Frühstück Moies an Kaffee und Kuchen am Nomëtten, och Owes tëschent dräi
Menüen wielen, jee och an deier Hisiicht huet et eis un Näischt gefeelt esou dass mir
réckbléckend puer Deeg erliewen konnten déi mir esoubal net vergiessen wäerten.

