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Perholla kalastava kaverini kertoi mielenkiintoisesta 
havainnosta. UV-valossa katsomalla hän sai  
kasasta haukiperhoja poimittua esille ottipelit. 
Päätin kokeilla samaa uistinpuolella.

lämpösäteilystä.
Muihin taustasäteilyn lajeihin 

on ihminen kehittänyt näppäriä 
havaintolaitteita. Suurinta aallon-
pituutta edustavat radioaallot ha-
vaitaan yleensä kännykän soidessa 
sekä usein radio- ja TV-vastaanot-
timilla. Infrapuna-alueen säteilyt 
havaitaan paitsi iholla, varmemmin 
ja havainnollisemmin lämpökame-
roilla. Infrapunan yläpäässä ovat 
mikroaallot, jotka myöskin läm-
mittävät hyvin, ja yleisesti ne ha-
vaitaan nimensä mukaisesti ”mik-
rossa” kuumenneina välipaloina.

Aallonpituuden kannalta näky-
vän valon ”alapuolella” on tämän 
artikkelin pääaihe ultraviolettisä-
teily, lyhyemmin UV-valo, jonka voi 
havaita mm. itsestään tummuvil-
la silmälaseilla tai kaupan kassalla 
suurten setelien tarkistuksessa. Ku-
ten nimistäkin voi päätellä, ihmisen 
näkemästä säteilyn osasta alinta aal-
lonpituutta edustaa violetti ja ylintä 
punainen. Nuo värit ovat myös vas-
takkaisilla puolilla sateenkaarta.

Mikäli joku kappale heijastaa tai 
lähettää näkyvistä aallonpituuksis-
ta kaikkia, se näkyy ihmissilmään 

L Haukia perhoilla kalastava ka-
verini oli lajitellut ottiperhonsa ja 
sellaiset perhot, joilla ei vielä ka-
laa ollut tullut, kummatkin omiin 
läjiinsä. Sitten huoneesta oli sam-
mutettu valot ja sytytetty UV-
lamppu.

Ultraviolettivalossa ottiperho-
jen läjä oli hehkunut kirkkaissa vä-
reissä kokonaisuudessaan, ja saa-
mattomien kasasta oli pilkahtanut 
vain yksittäisiä pieniä valopisteitä.

Kun sama ilmiö oli toistunut 
toisenkin kaverin haukiperhois-
sa, oli havainto jo tehty. Tilasto-
tieteilijät ovat varmasti eri mieltä, 
mutta kansan riveissä lukumäärä 
N=2 tarkoittaa jo lähes varmaksi 
todettua.

Saman kokeilun tulos uistimilla 
tehtynä oli luonnollisesti tyly nol-
la, tai pikemminkin tasapeli. Isosta 
läjästä ottipeleiksi luokiteltuja vie-
heitä puolet loisti UV-valossa kyl-
piessään heleän kirkkaina, puolet 
taas pysyi täysin mustana, vaikka 
kalaa oli noussut molemmilla ai-
van yhtä paljon. Täysin sama ha-
vainto toistui myös ”ottamattomi-
en” vieheiden läjää tarkasteltaessa.

Miksi siis perhopuolella oli tehty 
toisenlaisia havaintoja, jopa use-
ampaan kertaan?

Jotta tähän kysymykseen voisi 
edes koettaa vastata, edellytti se 
syvällistä paneutumista sähkö-
magneettisen säteilyn fysiikkaan, 
hauen biologiaan ja lisäksi hauen 
saalistuskäyttäytymiseen erilaisis-
sa vesissä.

Myytinmurtajat-ohjelmaa laina-
ten: ”Varoitus! Tieteellistä sisältöä 
luvassa!”

Jos tämä tiedeannos ei kuiten-
kaan riitä, niin UV-valosta, tosin 
vain ihmisen näkökulmasta kat-
sottuna, oli artikkeli myös kesällä 
Erän numerossa 8–2009.

 Haukifysiikan perusteet

Ihmiseen kohdistuu koko ajan 
avaruudesta tulevaa sähkömag-
neettista säteilyä, jonka olemas-
saolosta hän ei joko tiedä mitään 
tai vaihtoehtoisesti hän ei tule si-
tä ajatelleeksi. Ihminen kykenee 
omilla aisteillaan nimittäin ha-
vaitsemaan siitä vain vajaan kol-
manneksen, normaalin silmillä 
näkyvän valon sekä ihollaan osan 

ARtO KOjO

Paljastaako  
musta valo  
ottivieheet?

valkoisena. Jos se taas imee kaiken 
saapuvan valosäteilyn itseensä, se 
aistitaan mustana.

UV-alueen alapuolella spektrissä 
on ihmiselle jo vahingollinen rönt-
gensäteily, jota havaitaan mm. sai-
raaloissa käytettävillä kalliilla vas-
taanottimilla.

Spektrin alimpana säteilee ihmi-
selle vaarallisin gamma- eli ydin-
säteily, jota voidaan havaita mm. 
eräillä geigermittareilla (vaikkakin 
laite on varsinaisesti kehitetty alfa- 
ja beetasäteilyn tunnistamiseen).

Perhomiesten ottiperhojen ha-
vainnosta voisi äkkipäätä vetäistä 
(väärän) johtopäätöksen, että hau-
ki kykenee näkemään UV-valoa jo-
tenkin ihmistä paremmin, ja UV-
aluetta hyvin heijastavat perhot 
olisivat siksi hauelle parempia.

Näin ei kuitenkaan ole, vaan hau-
en silmä tutkitusti aistii yllättävän 
samanlaisen osan säteilyn spekt-
ristä kuin ihminenkin. Pieniä eroja 
kuitenkin on, niistä lisää myöhem-
min.

 Miten UV-lamppu  
vaikuttaa?

Kaupallisesti myytävät UV- eli mus-
tavalolamput ovat ihmiselle suh-
teellisen turvallisia vempaimia, on-
han niissä tarvittavat CE-merkinnät 
näkyvissä. Ne lähettävät UV-A-alu-
eelle eli ihmistä ruskettavalle alu-
eelle osuvaa säteilyä, joten ainakin 
lyhytaikaista lampun vaikutuspii-
rissä olemista voi verrata auringos-
sa loikoiluun.

Lamppuja käytetään lähinnä hu-
vituksena, esim. diskovalona kuten 

Hauki aistii tutkitusti värit jotakuinkin samalta alueelta kuin ihminen.
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mainos kertoo, tai kylpyhuoneen 
silmään siisteiltä näyttävien pinto-
jen puhtauden tarkasteluun (em-
me suosittele).

Mukavuussyistä nämä lamput 
yleensä lähettävät myös ihmissil-
mälle vielä näkyviä violetteja aal-
lonpituuksia. Muutenhan ei mis-
tään tietäisi, onko lamppu ehjä tai 
koska se on päällä.

UV-lampun näkötajuntaa laajen-
tava vaikutus perustuu siihen, et-
tä jotkut materiaalit ensin kohot-
tavat energiatasoaan normaalia 
runsaamman UV-säteilyn osuessa 
niihin. Tämän jälkeen ne luovutta-
vat ylimääräistä energiaansa lähes 
samanlaisena säteilynä eteenpäin, 
mutta säteilyn aallonpituus on nyt 
ihmissilmälle näkyvällä alueella. 
Näkymättömästä säteilystä on tul-
lut näkyvää.

Tämä ilmiö on käytetyn pintama-
teriaalin, eikä sinänsä UV-lampun 
ominaisuus.

Jos UV-säteilystä virittyminen ja 
energian edelleen luovuttaminen 
tapahtuu välittömästi, puhutaan 
fluoresoivasta materiaalista.

Jos energian luovuttamisessa 
on selvä viive, yleensä sekuntien 
tai minuuttien, mutta joskus tun-
tienkin mittainen, puhutaan fos-
foroivasta materiaalista. Tällainen 
materiaali hehkuu tunnetusti pit-
kiäkin aikoja itsekseen ilman juuri 
sen hetkistä ulkoista voimanläh-
dettä.

Kumpiakin edellä mainituista 
piirteistä käytetään hyödyksi ka-
lastuksessa lähinnä vieheissä.

Kaikki reaktiot eivät tarvitse ni-
menomaan UV-aallonpituista sä-
teilyä toimiakseen. Ensimmäiseen 
ryhmään kuuluu myös sellaisia 
vieheissä paljon käytettyjä ”fluo-
rivärejä”, jotka virittyvät aivan nor-
maaleilla valon näkyvillä aallon-
pituuksilla. Ne imevät tavallisesta 
valosta pois sen alimman taajuu-
den osia kuten violettia ja sinistä 
ja sen ansiosta hehkuvat poikke-
uksellisen kirkkaina spektrin ylä-
väreissä kuten oranssina, keltaise-
na tai punaisena.

Perhomiehet valaisivat kokees-
saan monivärisiä ottiperhoja UV-
valolla, ja saivat lopputuloksena 
näkyvän valon alueella kirkkaana 
hehkuvat pyynnöt. Tämä todistaa 
vain sen, että fluoresoivista mate-
riaaleista tehty perho on selkeästi 
pyytävä.

Välttämättä syy tähän ei ole kui-
tenkaan ylikirkkaissa väreissä, kos-
ka hauilla ei ole UV-lamppuja, joilla 
tätä kirkkautta voisi katsoa. 

Kuinka hauki näkee värit?

Koska hauki kuitenkin tunnetusti ja 
tutkitusti on enempi vähempi nä-
kösaalistaja, voidaan lähteä oletta-
muksesta, että fluoresoivan mate-
riaalin oletettu syöntiä parantava 
vaikutus perhoissa liittyy ainakin 
jollain tavalla perhon näkymiseen. 
Parempaan, huonompaan tai vain 
yksinkertaisesti hiukan erilaiseen 
näkymiseen, sitä tämä artikkeli ei 
kykene selvittämään.

Aiemmin todettiin, että hauki 
aistii tutkitusti värit jotakuinkin sa-
malta alueelta kuin ihminen. Tut-
kimuksissa vastetta jenkkihauen 
eli muskien käpylisäkkeen hermo-
soluissa havaittiin aina silloin, kun 
säteilyn aallonpituus oli 380–710 
nm ( ihmisellä karkeasti 400–700 
nm). Säteilyä havaitsevien solujen 
määrät vaihtelivat suuresti eri ka-
layksilöillä ja jokunen harva alitti 
380 nm rajan.

Tiivistettynä edellisen voi tulki-
ta tarkoittavan, että jokainen hau-
ki näkee vieheen värit yksilöllisellä 
tavalla kuten jokainen ihminenkin. 
Se, mikä juuri minulle on punaista, 
on jollekin toiselle oranssia ja hau-
elle ehkä punakultaista.

Kysymys ei välttämättä ole pel-

kistä käsite-eroista, vaan siitä, että 
meillä kaikilla on silmissämme eri 
määrä eri aallonpituuksia aistivia 
soluja.

Hauen näkökyvyssä on kui-
tenkin se ihmisestä poikkeava 
piirre, että tietyt taajuudet aihe-
uttavat niissä huomattavasti voi-
makkaampia hermovasteita kuin 
jotkut toiset.

Kun hauki on ollut pitkään täysin 
pimeässä ja se tuodaan valkoiseen 
ts. kaikkia aallonpituuksia sisältä-
vään valoon, sen näkö on herkim-
millään aallonpituudeltaan 540 nm 
eli vihreän värin kohdalla. Tällainen 
erikoistuminen viittaa siihen, että 
hauelle on jotenkin eduksi havaita 
aamuhämärissä tällaisia aallonpi-
tuuksia hyvin.

Yllättävää kyllä, tuo suurin herk-
kyys muista tutkituista kaloista poi-
keten muuttuu, kun kala on ollut 
pitkään valkoisessa valossa. Näissä 
oloissa hauki alkaa aistia eneneväs-
sä määrin myös aallonpituudeltaan 
620–640 nm (punaista) väriä. Herk-
kyys myös vihreään säilyy edelleen 
selvänä piikkinä, mutta päiväsai-
kaan hauki on yleensä herkimmil-
lään punaiselle värille.

Välttämättä tutkimustulos ei tar-
koita, että haukea pitäisi kalastaa 
vain näillä kahdella värillä, vaan se 
tarkoittaa, että hauki havaitsee par-
haiten aina jompaa kumpaa näistä 
kahdesta. Varsinaiseen iskupäätök-
seen vaikuttaa todennäköisesti ha-
vaittu hahmo-, liike- ja värikokonai-
suus, ei yksittäinen väri.

Joka tapauksessa vihreä ja pu-
nainen ovat hauenkalastajalle ja 
vieheentekijälle jonkinlaiset avain-
värit. Kumpi niistä on milloinkin 
määräävämpi, se riippuu valoisuu-
desta, vuorokauden ajasta ja vuo-
denajasta.

Veden värin vaikutus

Pelkkään työpöydän ääressä tai 
kaupan uistinhyllyssä tehtyyn vä-
rivalintaan ei suoraan voi luottaa 
kolmestakin syystä.

Kun jokainen ihminen näkee vä-
rit keskenään hiukan eri tavalla, 
niin tekee myös jokainen haukiyk-
silö. Ja kolmanneksi veden vallitse-
va sameus joka tapauksessa muut-
taa vieheen väriä, kun se heijastuu 
matkalla hauen luokse.

Tarkastelkaamme välillä jälleen 
luonnon omaa UV-säteilyä. 

Erän numerossa 8–2009 julkais-
tusta artikkelista kävi ilmi, että UV-
säteilyä on vedessä puolen met-
rin syvyydessä jäljellä keskimäärin 
noin 40%, siis vielä melko paljon, 
mutta missään Suomen oloissa se 
ei tunkeudu vedessä muutamaa 
metriä syvemmälle. Oikein savisa-
meassa vedessä, jossa partikkeleita 
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▲ Ottiperhot normaalivalossa.

H Mustavalossa kaikki ottiperhot loistavat huiman kirkkaina.
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on paljon, UV-säteily saattaa kado-
ta jo senttien matkalla, erityisesti 
kun säteilyn tulokulma on loiva.

On siis mahdotonta, että vaikka-
pa vitosen käyrällä saalistava kesä-
hauki tekisi iskupäätöksiä vieheen 
UV-ominaisuuksien perusteella, 
koska niitä ei tuolla syvyydessä 
enää ole.

Toisaalta, hauilla on kyky melko 
nopeasti sopeutua kulloiseenkin 
veden väriin (sekä perinnöllisesti 
että myös tilanteen mukaan), jol-
loin sopivien tappisolujen määrä 
eli herkkyys kyseisessä vedessä sy-
vimmälle ulottuvaan väriin auto-
maattisesti kasvaa.

Tarinan perhomiesten kannalta 
katsottuna liikutaan ainakin valta-
osa kalastusajasta alueella, jonne 
UV-säteily todennäköisesti yltää. 
Vaikka hauki ei ole noiden mata-
lien aallonpituuksien havaitsijana 
varmasti parhaimmillaan, ”jotain”” 
se voi silti aistia.

Jos/kun perhoissa on fluoresoi-
via aineita, ne kenties voimistuvat 
hauelle juuri sopivasti vihreälle tai 
punaiselle aallonpituudelle. Täl-
lainen lisähyöty näkyvyydessä on 
kuitenkin pieni, eikä missään tilan-
teessa ratkaiseva.

Käytännön hauenkalastuksessa 
tarvitaan veden sameuden vaihte-
lun takia paljon eri sävyjä yhdestä 
toimivasta perusväristä ja niitä ko-
keillaan, kunnes parhaiten ottava 
sävy löytyy.

Tämän lisäksi eri paikoissa ka-
lastettaessa tarkkaillaan koko 
ajan veden sameutta ja aina, kun 
se vaihtuu, vaihdetaan käytettä-
vää sävyä. On lähes varmaa, että 
alkuperäiselläkin saisi vielä kalaa, 
mutta lähes yhtä varmaa on se, et-
tei hyvin toiminut väri enää veden 
värin vaihtumisen jälkeen ole par-
haimmillaan.

Tutkimuksissa on havaittu myös 
se tosiasia, että hauki alkaa muut-
taa saalistuskäyttäytymistään heti, 
kun veden väri muuttuu. Tarkem-
min ilmaistuna hauen käyttäyty-
mismallien monimuotoisuus li-
sääntyy ja hauet alkavat saalistaa 
keskenään eri tavoilla. Varsinkin 
isojen kalojen yleinen aktiivisuus 
lisääntyy ja ne viettävät vähemmän 
aikaa paikoillaan ja enemmän saa-
listamassa, valppaassa tilassa sekä 
liikkeessä.

Onko edellinen tutkimustulos 
seurausta siitä, että hauen on vai-
keampi nähdä saaliskaloja ja siten 
sen on saalistettava enemmän? Vai 
siitä, että iso hauki ”tajuaa” ruokaa 
olevan sameassa paremmin saata-
vissa?

Todella vaikea on tuohon vasta-
ta ja vielä vaikeammaksi yhtälön 
tekee se, että savisameasta kura-

vedestä haukikaloja ei vieheellä 
yleensä saa, vaikka ne olisivat kuin-
ka aktiivisia tahansa.

Monessa kalastukseen liittyvässä 
yhteydessä näkee viitattavan tutki-
muksiin, joissa todetaan valon eri 
aallonpituuksien uppoavan erivä-
risissä vesissä eri tavalla. Hyvin sa-
meassa vedessä punainen näkyy 
syvimmälle vielä punaisena, ja hy-
vin kirkkaissa vesissä taas syvim-
mälle kaivautuu omana itsenään 
sininen väri. Tähän tietoon poh-
jautuu muutama kaupallinenkin 
tuote.

Kun näillä tiedoilla ei tunnu ole-
van vastaavuutta niihin väreihin, 
joihin kala varsinaisesti ottaa same-
assa tai kirkkaassa vedessä, voitai-
siin jo upottaa tuo värien teoreet-
tinen näkyvyysteoria.

On päiviä ja hetkiä, että kala ot-
taa savisameassa vedessä parhai-
ten nimenomaan siniselkäiseen 
vaappuun, ja päiviä, jolloin pu-
naisella värillä saa parhaiten juuri 
kirkkaassa vedessä. Juuri päinvas-
toin kuin mitä väriteoria antaa ym-
märtää.

Mustaa valoa
L Kaikki mustavalolamput kuu-
lemma eivät tässä tehtävässä 
toimi, mutta eräs toimivaksi to-
dettu on Clas Ohlsonin myymä 
”UV-lamppu kotidiscoon” (Sanex, 
15 W, 230 V), jossa on normaali 
paksu E27-kanta. Tuotenumero 
on 32-6409 ja hinta 10,90 €/kpl. 
Tarkemmin www.clasohlson.fi

UV-sävyjä saa väittämän mu-
kaan ainakin jossain määrin vah-
vistettua myös tavallisella ledi-
lampulla osoittamalla (tämä ei 
kuitenkaan toiminut kahdella eri 
ledillä kokeiltaessa).

Myös pelkkä ihmissilmä an-
taa ainakin normivieheissä ai-
van hyvää osviittaa siitä, miltä 
joku kirkas ”fluoriväri” näyttää 
UV-valossa. Sitä ei kuitenkaan 
silmällä pysty erottamaan, mikä 
kirkkaista väreistä on fluoresoiva 
ja mikä ei.

▲ Vieheet aurinkoisena päivänä, hiukan saven suuntaan värittyneessä 
vedessä, noin metrin syvyydessä ja osittain varjossa. Käytännössä 
minkäänlaista värien muuttumista ei tapahdu.

H Tummassa kelissä vieheiden värit ovat muuttumattomia, 
ainoastaan niiden voimakkuus on heikompi.

▲ Valikoima ottivieheitä kuvattuna luonnonvalossa.


