Muikku
 Eläköön muikku!
Tällaisen tervehdyksen muikku
kyllä ansaitsee erityisesti maukkaudellaan. Kerrassaan hienoa on
sekin,että tämä rasvaevällinen kala lisääntyy luontaisesti.
Muikun poikasia ei tarvitse kasvattaa energiaa kuluttaen ja ruokintarehulla syöttäen.Niitä ei kuskata kumipyörillä kulkevan keinoemon vatsassa,eikä kudun jälkeen
Kusti polje kalastusoikeuden haltijan laatikolle tuomaan kirjettä,
jossa on lasku.
Plussaa on sekin, että harrastajien ja mökkiläisten verkkopyynnillä muikku ei lopu. Pikemminkin
päinvastoin,sillä varsinkin runsaan
muikkukannan aikana pyynnin
avulla planktonin syöjien määrä
pysyy kurissa ja ravinto riittää paremmin.
Kalastus pitää myös muikkukannan ikärakenteen tuottavana.
Jos vanhat ja isokokoiset ikäluokat
alkavat hallita, lisääntyminen on
alttiimpaa häiriöille.
Muikun verkkopyynti, samoin
kuin nuottaus ja rysäpyynti antavat sivusaaliina ”roskakalaa”.Sekin
on hyvä asia – niukkaa olisi muuten vähäarvoisen kalan pyynti monessa vedessä.

Jännittävää kalastusta
Muikkuparvet vaihtavat syvyyttä
ja sijaintia, eikä muutoksia ole
helppo ennakoida,joten järvikohtainen,hitaasti kertyvä oma kokemus on saaliin saamiseksi tarpeen.
Tuulen voimakkuuden ja suunnan, veden lämpötilan, kuun vai-

Verkkopyytäjän
herkkukala
RISTO JUSSILA

Muikku on maukas ja haastava verkkokala.
Sen kyljessä ei lue ”vain pyydyskalastajille”,
mutta käytännössä näin silti on. Reipas
verkkopyynti tekee muikkukannalle vain
hyvää, joten kalastus tapahtuu kestävän
kehityksen hengessä.
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Muikkuja syömällä nämä kalat kasvavat nopsaan, joka lisää entisestään muikun arvoa. Hyvissä muikkuvesissä on yleensä muutakin
rasvakalaa.

Muikunpyynnin
miinukset
Muikkua esiintyy parhaiten suurissa, syvissä, kirkasvetisissä ja kovapohjaisissa järvissä, joten kaikissa vesissä pyynnistä ei pääse
nauttimaan.
Rehevöityneissä ja pohjaltaan
pehmeissä,ruskeissa vesissä muikku ei pärjää, vaikka ravintoa olisi
runsaasti. Mutapohja ja happikato tuhoavat mädin.Yleensä muikkuja ei ole kymmentä metriä matalammissa järvissä,koska niissä ei
ole kesällä tarpeeksi viileää vettä.
Verkottajalle muikku on kesän
ja syksyn kala. Keväällä ja alkukesällä pyynti tuottaa huonommin
tulosta. Talvella tilanne on vielä
kehnompi.
Mieleen muistuu, kuinka eräällä reissulla keskitalvella muikkuverkkojen kokeminen antoi yhden
muikun ja seuraavalla taisi tulla
kaksi. Parhaiten talvisaalista verkoilla saa aivan viimeisillä jäillä.
Nuotalla muikkua tulee talvella
kuitenkin hyvin. Vaikka muikku ei
pahemmin liiku, nuotta liikkuu ja
parvi jää pussiin.
Miinuslistalle voi joissakin vesissä kirjata järvilohen, nieriän tai
kuhan poikasten jäämisen muikkuverkkoon. Paikkaa ja pyyntisyvyyttä vaihtamalla nämä ongelmat vähenevät tai loppuvat.
Läheskään joka paikassa jalokalojen tai kuhan poikastappioita
muikkuverkoilla ei tule. Esimerkiksi kymmenkunta vuotta sitten
omassa pyyntipaikassani oli niin
vahva vuosiluokka kuhanpoikasia,
että lämpimän veden aikana niitä

n kimalteleva
heen ja säätilojen muutokset sekä syksyllä tähtikirkkaat pakkasyöt
jne. tuovat touhuun mielenkiintoista pureskeltavaa kaikille asiasta kiinnostuneille.
Miten mukavaa onkaan kysellä
tutuilta ja tuntemattomilta pyytäjiltä, kuinka on muikkua tullut. Sitten ynnätään yhdessä muikun liikkumista sekä keksitään hyvät ja uskottavat selitykset kunnon saaliille tai saamattomuudelle. Siinä sitä on pyytämisen kalaäijähenkeä!

Myönteisenä olen kokenut senkin, että muikun verkkokalastajia
ei tunnu kadehtivan kukaan.He eivät liiku isompien kalojen pyytäjien kanssa samoilla apajilla.
Porukalla muikkua on kaikkein
hauskinta pyytää ja kalojen irrottelu käy joutuisammin.Mökkireissu tuttujen kanssa syksyiseen muikunpyyntiin ruskan komistaessa
maisemaa on hieno elämys.
Ihmisen lisäksi myös järvilohi ja
taimen arvostavat muikun makua.

jäi pinnan tuntumassa oleviin
muikkuverkkoihin joskus useita
kappaleita kerralla.
Nyt on kulunut useampi vuosi,
etten ole saanut yhtään sinttikuhaa.Veden viiletessä ongelma kuhan osalta loppuu muutenkin kalojen liikkuessa syvemmässä.
Miinuksena voi pitää myös muikunpyynnin pienoista työläyttä,
etenkin välivedestä. Verkot pitää
ankkuroida ja lisäksi tarvitaan syvyydensäätökohoja. Homma on

silti helppoa. Kyse taitaa olla
enemmänkin aloituskynnyksen
ylittämisestä.

Nousuhuippuihin
tähdäten
Kirkkaissa ja vähähumuksisissa vesissä muikkuparvet alkavat yleensä juhannuksen jälkeen nousta iltaisin syönnökselle pohjasta ylemmäksi. Silloin alkaa paras pyyntikausi, joka jatkuu kutuun asti.
Päivällä parvet ovat yleensä syvässä. Vilkkaan liikkumisen vaihe
alkaa iltahämärissä ennen auringonlaskua. Muikut alkavat kohota
planktonin perässä ylöspäin.
Huippu ajoittuu auringonlaskun
jälkeisiin hetkiin.
Yön pimeydessä muikkuja on
pintakerroksessa vähän, mutta
kuoreita todennäköisesti muikkuja enemmän.
Aamuhämärissä muikut nousevat uudelleen, mutta kuoreiden
määrä pintakerroksissa vähenee.
Auringon noustessa plankton painuu syvemmälle ja sen mukana
muikutkin.
Edellä kerrottu on vain karkea
yleistys.Syönnösnousu on selkein
kirkkaissa vesissä. Sameammassa
vedessä planktonin, muikkujen ja
kuoreiden hissiliike on vähäisempää.
Kuvioon kuuluu, että ajoittain
muikut eivät tunnu liikkuvan lainkaan. Tai ne liikkuvat, mutta saalista tulee vain pohjasta. Omassa
pyyntipaikassani on usein jaksoja,
jolloin muikut nousevat, mutta
vain pinnan ja pohjan puoliväliin.
Joissakin vesissä muikkuja saadaan päiväsaikaan pinnan tuntumasta ja yöaikaan pohjasta.Nämä
ovat poikkeuksia,eikä pyyntiä kannata aloittaa niiden mukaan. Hyvä saalis edellyttää aina paikallistietämystä.
Kun muikku hitaasti pintautuu
iltahämärässä,kalamassan erottaa
kaikilla kaikuluotaimilla.Seassa on
alempana kuoretta ja muuta pikkukalaa sekä isompia petokaloja.
Mitä suurempi järvi, sitä enemmän parvien paikallistamisesta
kaikuluotaimella on hyötyä.Usein
myös hyvä paikallistuntemus ja
kokemus riittävät.
Pienemmillä järvillä parvia ei
maksa vaivaa edes paikallistaa.Jos
muikkukanta on hyvä, kalaa esiintyy usein melko tasaisesti jopa
kaikkialla selkävesillä. Tiheitä parvia ei ehkä edes löydy.
Verkot lasketaan selvästi ennen
iltahämärää sille korkeudelle, johon muikut nousevat. Tässä maksimikorkeudessa muikut uivat aktiivisimmin. Lähtökorkeuden ja
maksimikorkeuden välistäkin tu-
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Muikku
lee saalista, mutta paljon heikommin, koska muikut sivuuttavat syvyyden nopeammin.
Lämpimän veden aikaan laskun
kanssa ei pidä hätäillä,etteivät verkot turhaan limoitu ennen parasta hetkeä. Toisaalta auringonlaskuun asti ei odotella. Muikut uivat
jo ennen sitä.

Pyyntipaikat
Selkävedet ovat muikun elinaluetta. Varmimmin sitä esiintyy
selkävesien suurimpien syvänteiden eri vesikerroksissa sekä syvänteiden reuna-alueilla.Kutupaikat ovat matalammassa.
Muikunpyytäjän kannalta hankalia vesikerroksia selillä voivat olla kaksi ylintä ja alinta metriä. Särjet,salakat ja ahvenet liikkuvat eniten näissä osissa, pohjassa lisäksi
kiisketkin.
Pahimpia irroteltavia ovat ahvenet ja kiisket, joita päästellessä
eväpiikit pistelevät sormiin. Särjet ja salakat voivat yllättää määrällään,mutta pehmeiden kalojen
irrottelu on nopeaa, eikä sormiin
tule haavoja.
Aluksi on paras seurailla, mistä
muut pyytävät.Sillä tavalla pääsee
nopeimmin oikeille jäljille.
Jos tietoa muikkujen olinsyvyy-
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destä ei ole, pyynnin voi aloittaa
laskemalla verkon tapseilla esim.
2 m:n etäisyydelle pinnasta. Vitosen verkko pyytää silloin 2–7 m:n
syvyysalueella.
Jos saalista ei tule, verkko laitetaan seuraavaksi esim. 9 m:n tapsilla syvyyteen 9–14 m. Kun verkot parikymmentä metriä syvässä pyyntipaikassa lasketaan seuraavaksi pohjaan, on koko syvyysalue kokeiltu.
Ellei saalista tule, vaihdetaan
paikkaa.
Syvänteiden pinta- ja välivedestä pyytäminen on sikäli helppoa, että ”roskakalaa”tulee yleensä vähiten.Syvänteiden reunamil-

la olevat matalammat alueet voivat kuitenkin olla antoisia paikkoja, jos vettä on kymmenisen metriä tai lähes sen verran.
Tällaiselle hyllylle tulleet muikut
tuntuvat toisinaan olevan aktiivisempia kuin selkävesillä seilaavat.
Kun vettä on vähemmän, kalat
ovat ehkä tiiviimmässä muodostelmassa. Haittapuolena on, että
kaikilla syvänteen reuna-alueilla
muikkuja ei ole.
Suuren syvänteen pinta- tai välivedestä saaliiksi tulee ehkä varmemmin ainakin jotakin.

Parvi liikkeellä
Muikkuparvet liikkuvat osin en-

 Selkävedet ovat muikun ominta aluetta.
 Väliveteen laskettu muikkuverkko. Pinta- ja välivedestä
pyytämisen etuna on myös, että ”roskakalaa” tulee yleensä vähän.
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nakoimattomasti,kun ravinto,tuulet, virtaukset ja veden lämpö ohjaavat niiden kulkua.
Heti jäiden lähdön jälkeen
muikkuja liikkuu rantojen tuntumassa siikojen ja taimenien kanssa. Mutta roskakalaa on matalassa niin paljon,ettei touhu ainakaan
omassa pyyntipaikassani lyö mielestäni leiville.
Joskus olen saanut muikkuja kesäkuun alussa, mutta yleensä kalat eivät silloin tunnu olevan parvissa tai sitten parvet eivät liiku.Alkukesällä etsin muikkua mieluummin syvänteen reunalta kuin
keskeltä.
Omalla järvelläni muikkuja alkaa saada paremmin juhannuksen
jälkeen tai viimeistään heinäkuun
loppupuolella. Jos muikkua ei ole
tullut helteillä, heinäkuussa pitkään jatkuneen sateen jälkeen
kannattaa ainakin kokeilla.
Syksyä kohti saalisvarmuus parantuu.Täysin tyyninä iltoina ja öinä muikut nousevat usein pinnemmaksi kuin myrskykeleillä. Eivät tosin aina.
Loppusyksyllä öiden alkaessa
kylmetä ja varsinkin ensimmäisten
hallaöiden jälkeen saalis pinnasta
voi olla hyvä.
Mökkijärvelläni pohjapyynti kesällä on harvoin parhaiten saalista antava tapa, koska muikut tekevät hissiliikettä planktonin perässä. Pohjoisen Keski-Suomen
suurjärvestä,Kivijärvestä,olen sen
sijaan joskus saanut pohjasta, yli
30 m:n syvyydestä hyvin todella
isoa muikkua.

Kala työntyy verkossa yhteen silmään. Pyytäviin
silmäkoko riippuu kannan kasvusta, keskikoosta,
jopa vuodenajasta.

Muikku kutee yhdestä kymmeneen metriin
syvässä vedessä ja kovalla pohjalla. Mätimuikku
on silmiinpistävän pullea.

Myöhäissyksyllä, ensimmäisten hallaöiden jälkeen voi saalis
pinnasta olla hyvä.

Päiväpyynti ei sekään yleensä
anna mökkijärvelläni hyvin muikkua sen paremmin pohjasta kuin
välivedestä. Muikkuparvet kyllä
löytyvät luotaimella, mutta kun
kalat eivät juuri liiku, niitä menee
verkkoihin kehnosti.
Siellä,missä muikkua troolataan
pohjasta, päiväpyynti tuottaa tulosta, koska liikkuva pyydys kerää
paikallaan olevan saaliin pesäänsä.
Syksyllä jo reilusti ennen kutua
muikkuparvet oleilevat usein syvänteiden reunoilla matalammilla alueilla. Jos sää pysyy samana,
muikut voivat pysyä pitkään samoilla sijoilla.
Kutupaikat sijaitsevat yleensä
1–10 m:n syvyydessä kovalla pohjalla. Ennen kutua ja kudun aikana päiväpyynti tuottaa omalla järvelläni parhaiten tulosta. Kutupaikkaa etsittäessä on paras aloittaa syvänteiden lähellä olevista
4–7 m:n syvyisistä,laajoista alueista ja niiden keskiosista.

Jos muikku kutee melko syvässä ja kutu levittäytyy laajalle, kalatiheydet eivät luultavasti ole yhtä
suuria kuin järvissä, joissa muikku
kutee matalassa.Sen sijaan kudun
tapahtuessa matalassa, järven ollessa suuri ja kannan hyvä, muikkua esiintyy kutupaikalla todella
tiheässä.
Pohjoisen Itä-Suomen joillakin
järvillä esiintyy jään alle kutevia
muikkukantoja.

Tasaisen kannan järvi
Muikun verkkopyynnissä sama
pyyntisyvyys tai -tapa ei pure joka järvellä.Ilmeisesti asian ydin on
erilaisessa kannanvaihtelussa ja
perimältään erilaisissa muikkukannoissa.
Joillakin järvillä kutu onnistuu
hyvin melko usein ja kanta pysyy
vuodesta toiseen ainakin kohtuullisena.Toisissa runsaita vuosiluokkia syntyy ehkä vain kolmen
tai viiden vuoden välein, joten
kanta on välillä runsas ja ajoittain

käy kato.
Yhtä ainoaa selitystä ei ole löydetty, mutta vaikutusta on varmasti ravinnon määrällä,joka taas
riippuu planktonin syöjien määrästä. Lisäksi kudun onnistumiseen vaikuttavat mm. kudun jälkeiset sääolot ja mädin selviytyminen talvesta. Myös perimässä
voi olla eroja.
Mökkijärveni kannanvaihtelu on
ollut pitkään vähäistä. Useimpina
vuosina muikkua esiintyy suurimmalla ulappa-alueella laajalti. Kun
tutkii selkävettä kaikuluotaimella,
muikut ovat usein levittäytyneet
tiettyyn syvyyteen levymäiseksi
muodostelmaksi, joka kattaa laajoja alueita. Levyn korkeus ei ole
suuri. Seassa on tietysti kuoretta
ja muitakin pikkukaloja.
Järvelle on tyypillistä,että muikkua on kohtalaisesti lähes kaikkialla suurimman ulapan alueella.
Laajimmalla selällä muikusta tyhjää aluetta sekä toisaalta valtavia
parvia on vähemmän.
Järveen ei istuteta taimenta eikä järvilohta. Kesällä verkkopyynti on hyvin suosittua ja pyydyksiä
riittää heinäkuusta pakkasiin.
Trooleja ei ole lainkaan ja nuottaus
on hyvin vähäistä.

Vaihtelua
pitkällä aikavälillä
Aina pyyntipaikkani muikkukanta ei ole ollut samanlainen. Parikymmentä vuotta sitten muikun
verkkopyynti oli vähäisempää
huonompien saaliiden takia.
Muikkua kyllä tuli, mutta ei yhtä varmasti. Kala oli tuolloin pitkään kookasta ja saalista tuli ylivoimaisesti parhaiten 17 mm:n
solmuvälillä. Isojen muikkujen
määräkin tuntui vaihtelevan.
Kun kanta vahvistui, verkkopyynti lisääntyi selvästi. Sen myötä saalista alkoi tulla parhaiten 15
mm:n solmuvälillä. 17 mm:n solmuväli kävi huonoksi. Muikun

koon pienentyessä saalisvarmuus
kasvoi.
Varmasti tälläkin järvellä kutu
onnistui vaihtelevasti. Viimeisen
kymmenen vuoden aikana on silti vain yksi kesä eronnut selvästi
muista. Silloin muikkua tuli alkusyksyyn saakka parhaiten 13 mm:n
solmuvälillä, syksyllä jälleen normaalilla 15 mm:n silmällä.
Tasaisena säilynyt kanta voi johtua ties kuinka monesta asiasta.
Pyynti on osoittanut, että mullistavan voimakasta ikäluokkaa ei ole
päässyt syntymään. Se taitaa olla
vain hyvä asia.
Jos kanta voimistuisi räjähtäen,
muikut söisivät luultavasti planktonin loppuun. Sen jälkeen kalamäärä romahtaisi ja myös planktonin elpyminen kestäisi aikansa.
Ehkä merkitystä on myös jäätymisen tahdilla. Joinakin vuosina
talven tulo kestää pitkään ja vedet pysyvät lämpimämpinä, joskus jäät tulevat varhain.Voi olla,että perimältään erilaiset kannat
reagoivat eri tavalla näihin muutoksiin. Ehkä järvetkin tarjoavat
tässä suhteessa erilaiset olosuhteet mädille.

Vaihtelevan kannan järvi
Jos kannanvaihtelu on voimakasta ja järvi suuri, on saaliin saaminen katovuosina vaikeaa. Suurilla
järvillä näyttäisi muutenkin olevan
niin, että muikku muodostaa selkeämpiä parvia kuin pienemmissä vesissä.
Hyvinä muikkuvuosina suuren
järven muikkuparvet voivat olla
jättimäisiä ja parvien etsimisessä
luotaimella on aivan erilainen
merkitys kuin pienemmässä järvessä. Jos kuore- tai särkikalaparvia on paljon, voi tosin myös erehtyä lajissa.
Jos alla näyttää olevan puurona kalaa, mutta verkot eivät anna
mitään, kyse on luultavasti ollut
muikkuverkon silmistä läpi uineista kuoreista. Esimerkiksi 15
mm:n silmään normaali pieni järvikuore ei tartu kuin joskus harvoin hampaistaan.
Järvissä,joissa muodostuu ajoittain vahvoja huippukantoja,asian
voi havaita ilman kaikuluotaintakin. Keväällä kuoriutunut muikku
on syksyllä normaalissa karuhkossa muikkujärvessä 10–12-senttistä.
Tämä hottamuikku elää ensimmäisen kesän pääasiassa pintavesissä. Syksyllä tyynellä säällä olen
useinkin veneestä pilkkiessäni
joutunut keskelle valtavaa muikkupuuroa. Pientä muikkua on kuhissut joka puolella mielettömän
laajalla alueella.
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Muikku

Hyvä
muikkuverkko
on korkea
RISTO JUSSILA

 Ennen verkkojen hankintaa on
paras selvittää paikallisilta pyytäjiltä parhaat solmuvälit.
Yleensä tiheäsilmäisillä 10–11
mm:n verkoilla kalastetaan syksyllä yksikesäistä neulamuikkua.
Normaalikokoisten pyynnissä käytetään 14–18 mm:n solmuväliä ja
jättimuikkuja tavoitellaan yli 20
mm:n verkoilla.
Kesästä toiseen ei tahdo pärjätä samalla solmuvälillä, koska vallitsevan ikäluokan koko vaihtelee.
Samoin jo yhden kesän ja syksyn
aikana ottavin solmuväli voi kasvaa millin, runsasravinteisissa järvissä enemmänkin.
Osa verkottajista karsastaa muikunpyyntiä verkkojen hinnan takia. Solmuväliltään 15 mm:n normaalimittainen verkko 5 m kor-

Muikkua saa kudulta matalallakin verkolla,
mutta viisimetrinen on kuitenkin parempi
vaihtoehto. Muikkuverkot ovat onneksi
pitkäikäisiä, varsinkin kun langan ei tarvitse
olla seitinohutta.
keana maksaa noin 80 €, vastaava 3-metrinen vajaat 60 €.
Muikkuverkko on kuitenkin pitkäikäinen pyydys. Käytössäni on
lukuisia 10 vuotta vanhoja monofiiliverkkoja, jotka näyttävät lähes
uusilta.Vanhimmat ovat vielä tuplaten iäkkäämpiä – silti täydessä iskussa.
Hintaa nostaa pienen solmuvälin lisäksi korkeus.Viisimetrinen on
mielestäni paras välivesi- ja pintapyyntiin, mutta kolmosellakin

pärjää.Jos järvessä on syvyyttä 25
m, viisimetrinenkään ei kata kuin
viidesosan.
Usein, mutta ei aina, väliveteen
lasketussa viisimetrisessä verkossa muikkuja on tiuhimmin vain jollakin syvyydellä, toisilla taas hyvin vähän.
Syksyllä kudulta muikkuja saa
pohjasta myös 1,5 m:n verkolla.
Vaikka kala kutee pohjassa, muikkuja liikkuu samalla lähempänä
pintaa.Siksi korkeampi verkko an-

Viisimetrisen verkon käsittely on kevyempää, kun puikkaria pitää
varsinkin noston loppuvaiheessa alhaalla lähellä veneen laitaa.
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taa paikalta usein enemmän saalista.
Jos kutupaikat ovat alle 5 m:n
vedessä, kolmemetrinen verkko
on hyvä. Korkeampi ulottuisi jo
potkureihin.
Vaikka käytän mieluiten korkeita verkkoja, en laita kerralla pyyntiin kovin monta. Muikun liikkuessa yksi antaa sopivan vähän saalista ja aikaa jää muuhunkin. Kohtalaisella kalantulolla perheen kala-ateria järjestyy hyvin parilla verkolla.

Kohot ja muut
Jos verkot lasketaan pohjaan,normaalit poijut riittävät. Mutta välivedestä tai pinnasta pyydettäessä
ne pitää ankkuroida molemmista
päistä painavahkolla ankkurilla tai
betonipainolla.
Ankkurointia helpottaa ja käsiä
säästää riittävän paksu köysi.
Painoa käytettäessä köyttä ei
tarvitse olla juuri enempää kuin
veden syvyyden verran, mutta
ankkurille köyttä tarvitaan 10–15
m veden syvyyttä enemmän, ettei se nouse pystyyn ja menetä pitoaan.
Pinta- ja välivesipyynnissä hyväksi havaittu konsti on käyttää
verkon tai verkkojen molemmissa päissä kahta 10 litran kanisteria. Kanistereista on hyötyä siinäkin, että köysi pysyy veneessä ja
rannassa sen ympärille pyöritettynä selvänä.
Merkkilippujen tehtävänä on
varoittaa muita vesillä liikkuvia
verkoista.
Välivesi- ja pintapyynnissä syvyydensäätökohot kannattavat
verkkoa ja niistä on helppo laskea
narua sen mukaan, kuinka syvälle
pinnasta verkko halutaan asettaa.
Yhtä normaalipituista muikkuverkkoa kohti riittää 4–5 syvyydensäätökohoa.
Säätökohon narun päässä on pikahaka.Se on kätevä lukita verkon
yläpaulaan,samoin avata siitä.Ko-

Paulat muikkuverkkoon

o

Muikkuverkot
쐃 Hanki riittävän korkea
verkko.
쐇 Älä osta liian ohutlankaista.
쐋 Muista maltti verkkojen
määrässä.
쐏 Käytä kunnollisia syvyydensäätökohoja.
쐄 Merkitse verkot oikein.
쐂 Koe pinnan lähelle laskettu
verkko kesällä aamuvarhalla,
ettei saalis pilaannu.

쐽 Yleisimmin käytetyissä verkoissa liinan pituus on täysin suoraksi vedettynä 60 m. Liina olisi
silloin yhtä suoraa köyttä ja liinan
silmät olisivat täysin kiinni.
Pauloitettaessa liina kiinnitetään verkon pauloihin ja silmät
säädetään halutun muotoisiksi.
Tavallisesti 60 m:n liinasta pauloitetaan verkko, jonka yläpaulan pituus on 27 m ja alapaulan
pituus 33 m.Pauloituskielellä sanottuna yläpaulassa silmä on silloin 10% alle puolen ja alapaulassa 10% yli puolen. Liinan korkeuden keskikohdalla näin pauloitettu verkko on 30 m pitkä ja
silmä on tasan puoleksi auki.
Muikku tunkeutuu verkossa
yhteen silmään.Koska kalan paino on vähäinen,sen potkut eivät
hevin riitä irrottamaan kalaa.
Muikku on kuitenkin kokoonsa
nähden vahva ja runttaa itseään
uskomattomalla voimalla silmässä eteenpäin, vaikka vatsa
pullistuu paineessa.
Kiinnijäämistavan vuoksi silmä pauloitetaan normaalia leveämmäksi.Jos yläpaula pauloitetaan silmä puoleksi auki,muikkuverkon pituus kasvaa 30 metriin ja alapaulasta verkko on 33
m pitkä. Mikäli yläpaula pauloitetaan 10% yli puolen,verkon pituus kasvaa 33 metriin ja alapaulasta verkko on 36 m pitkä.
Näin verkon kalastava pintaala lisääntyy pituuden osalta,
mutta toisaalta liina hieman mataloituu silmän levitessä.
Muikkuverkossa yläpaulan vähäinen noste ja alapaulan vähäinen paino eivät paranna verkon pyytävyyttä kuten isompien
kalojen verkoissa. Myös tämä
johtuu yhteen silmään tunkeutumisesta.
Liian kevyistä pauloista on sen
sijaan haittaa.Kun muikkuja kertyy verkkoon paljon,pohjaan laskettu ja yläpaulaltaan kevyt
verkko alkaa painua. Liinaan tulee löysää ja yhteen silmään tarttuneet muikut voivat onnistua
sotkemaan itsensä useampaankin. Se hidastaa irrotusta ja lisää
irrotuksessa syntyviä vaurioita.
Jos väliveteen lasketussa verkossa alapaula on puolestaan liian kevyt, liina ei ole vedessä yhtä tiukkana aitana. Muikkujen
mahdollisuudet pistellä päätään
useista silmistä kasvavat.
Muikkuverkon käsiteltävyys ja
kestävyys lisääntyvät selvästi,
kun etenkin yläpaula pauloitetaan tukevan apupaulan kanssa.
Siksi koneellisesti pauloitettu
verkko on yläpaulastaan vankka ja mukava käsitellä.

PYYDYSKALASTUS ERÄ 7–2006

57

Muikku
ho narun ja pikahaan kera maksaa viitisen euroa.
Kuten moni, aloitin välivesipyynnin käyttämällä kohona lohkaistua styroksinpalaa, kalastajanlankaa ja pyykkipoikaa. Pyykkipoika sotkeutuu yläpaulaan, repii verkkoa, eikä pidä hyvin. Suosittelen lämpimästi asianmukaista kohoa.
Muikkuverkkoja on helpointa
kuljettaa suuressa paljussa ja syvyydensäätökohot kulkevat pienemmässä laatikossa. Pyyntivälineistä kertyy veneeseen pienoinen röykkiö, mutta kun köydet eivät mene sekaisin, välineitten
kanssa pärjää.

Verkot vetehen
Mataliin verkkoihin tottunut voi
kauhistella muikkuverkon korkeutta.Tiheäsilmäisen verkon ala-
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Lankana 0,17
 Muikkuverkon yleisin lankavahvuus on 0,15 mm.Käytössäni on
kymmenisen vuotta ollut kaksi aivan samanikäistä ja yhtä paljon
käytettyä 5-metristä muikkuverkkoa, joista toisen lankavahvuus on
normaali 0,15 mm ja toisen 0,17
mm.Solmuväli on molemmissa 15
mm.
Saalista on tullut verkoilla tasatahtiin, en ole huomannut pyytävyydessä vuosien varrella eroa.
Muikku tarttuu verkossa yhteen silmään, ei sotkeutumalla kuten
muut kalat. Siksi 0,17 mm:n lanka
näyttää kalastavan siinä missä hieman ohuempikin.
Koska kalastavuudessa ei ole
eroa, vahvempi lanka on mielestäni parempi. Se kestää kovempaa
käsittelyä ja kalojen irrottelu nopeutuu. Päästään tarttuneen muikun voi irrottaa vähän vahvemmasta liinasta reilusti repäisemällä. Lanka ei katkea.
Paksusta langasta on hienoista
etua myös siinä, että jos muikku
tunkeutuu syvälle silmään, paksumpi lanka ei painu muikun nahasta läpi aivan yhtä helposti kuin
ohuempi.Kalat säilyvät ehjempinä.
Aikaa myöten eduksi paljastuu
myös se, että paksulankainen on
vahvempana hieman pitkäikäisempi.
Muikkuverkoissani eniten on Kivikankaan Pietarinverkkoja 5 m:n
korkuisina.Seassa on myös Nurlen
ja Lindemanin verkkoja.
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 Korkeat verkot kerätään
veneessä kaloineen saaviin
ja kuljetetaan siinä kalojen
irrotuspaikalle.
 Monet karttavat korkeita
verkkoja peläten niiden hintaa
ja hankalaa käsittelyä. Käsittely
on kuitenkin melko helppoa ja
verkot ovat hyvin pitkäikäisiä.

paula ei kuitenkaan takertele laskettaessa, koska se ei mahdu verkon silmistä. Kun homma käy tutuksi, verkot saa laskettua väliveteen soutajan avulla vaikka silmät
kiinni.
Verkon asettaminen pinta- tai
väliveteen aloitetaan laskemalla

päätypaino tai ankkuri pohjaan.
Jyrkälle rinteelle laskettaessa pitää aina laittaa köyttä reilusti, ettei paino syvempään luistaessaan
upota koko viritystä.
Kun paino on pohjassa,köyteen
solmitaan vuotamaton kanisteri
kahvastaan. Sen avulla verkkojata
pysyy pinnalla esim. välivedessä
kulkevan virtauksen paineessa.
Jos verkot on tarkoitus laskea lähes pintaan 2 m:n tapsin varaan,
kanisterista mitataan köyttä parin
metrin matka ja siihen tehdään
lenkki. Käytä samaa köyttä, joka
kulkee kanisterista pohjaan, solmun jälkeinen ylimäärä toimii ensimmäisenä tapsina.
Muikkuverkko kiinnitetään helpoiten jousihaalla narulenkkiin.
Vasta sitten lasketaan verkko alapaula edellä veteen.
Nyt seuraa tärkeä hetki! Jos
verkko on pyörähtänyt kierteelle,
anna sen oieta.Kun verkko on suora ja kierteetön, lasku käy kuin
tanssi.
Lasku tapahtuu normaaliin tapaan puikkarilta. Pytystäkin verkon voi lappaa, mutta pidän puikkarilaskua nopeampana.
Syvyydensäätökohoon on ennen vesille laskua viritetty itsestään aukeavan narun määräksi tässä tapauksessa haluttu 2 metriä.
Naru juoksee kohosta ulos omia
aikojaan.
Lokkien takia muikkuverkkoa ei
kannata koskaan laskea metriä lähemmäksi pintaa.
Kaikki verkot lasketaan samalla
systeemillä.Viimeisen verkon päähän liitetään jousihaalla jälleen
köysi aloituksen tapaan. Vapaata

Verkkonarun
kiinnityssolmu.

köyttä jätetään samat 2 metriä ja
köysi solmitaan kanisteriin.
Jälkimmäisen pään ankkurointi
paikoilleen on helpointa noin 15
m syvyyttä pitemmällä köydellä.
Kun kanisteri on laskettu veteen,
köysi soudetaan suoraksi ja paino
lasketaan veteen. Näin kanisterin
sekä painon tai ankkurin välinen
köysi ei jää löysälle.
Pitkän köyden etuna on sekin,
että syvyyttä ei tarvitse erikseen
mitata, kunhan köyttä on varmasti reilusti yli syvyyden.
Kun painon päästää käsistä, kanisteri nousee vedessä pystyyn.
Painon osuessa pohjaan kanisteri
kaatuu kyljelleen.
Ellei näin käy, köysi ei ulottunut
pohjaan.Paino roikkuu kanisterissa, joka alkaa ehkä upota. Päätyankkuri pitää nostaa ja köyden pituutta on lisättävä.
Sekä alku- ja loppupäähän laitetaan vielä merkkipoiju. Sen voi
kiinnittää kanisterin kahvaan.Pyydysmerkit on parempi kiinnittää
merkkipoijuun, jossa ne ovat korkeammalla mahdollista tarkastusta varten.
Jos verkot on laskettu sivutuuleen,säätökohot voivat laskun jälkeen ilmaista, että väliveteen laskettu verkkojata on lähtenyt kulkemaan vastatuuleen! Tämä johtuu pinnan alla kulkevista virtauksista,joita esiintyy kaikilla järvillä.
Päätykanisterit ovat tarpeen
juuri virtausten ja pintaan laskettujen verkkojen osalta myös tuulen takia. Pelkkien säätökohojen
varassa kohot voisivat esim. verkkoon kohdistuvan virtauksen paineessa upota näkymättömiin.
Joissakin järvissä jatkuvasti kalassa käyvät pyytäjät jättävät toisen tai molempien päiden painon,
köyden ja kanisterin veteen koko
kesäksi.Tämä ei ole sallittua. Paikkoja ei saa varata ja ”kestopöntöistä” on haittaa veneilijöille ja
uistelijoille.

Järviverkon ankkurointi
 Virtaukset ovat järvillä yleensä vähäisiä. Eniten niitä esiintyy säännöstellyillä järvillä patoluukkujen edustalla,kun vettä juoksutetaan.Samoin esim.reittivesillä salmissa vesi voi joskus virrata voimakkaammin.
Itse en käytä pohjaverkoilla järvillä kalastaessani lainkaan painoja.Hyvin ovat
verkot pysyneet paikoillaan jo kymmeniä vuosia. Käytän poijun ja verkon välissä uppoavaa narua.Tuulella poiju usein kääntää verkon päätä tuulen suuntaan, mutta tästä syntyy verkon päähän vain hyvä mutka.
Painon etuna on, että verkkoa laskettaessa verkko ei tule perässä, jos verkko laskussa takkuilee ja kiristyy. Kun verkot ovat selvät, tämä ei kuitenkaan ole
ongelma. Kun painoja ei käytetä, lasku ja nosto sujuvat hieman vähemmällä
touhulla.
Virtaisessa paikassa verkkojen paikoillaan pysyminen pitää kuitenkin varmistaa painoilla tai ankkureilla. Pintaan tai väliveteen laskettavat verkot pitää
ankkuroida aina tukevasti paikoilleen.

Muikkua sokkeliverkolla
 Muikunpyyntiin tarkoitetussa sokkeliverkossa alaosa on solmuväliltään suuren kalan väljyyttä ja yläosa muikkuverkkoa. Jos verkon korkeus on 5–6 metriä, alaosan harva sokkeli on noin metrinen.
Yläosaltaan tiheä sokkeliverkko on tarkoitettu lähinnä muikun ja silakan pyyntiin pohjasta. Rannikolla silakkasokkeli vähentää simppusaalista, järvillä muikkusokkeli puolestaan pienten kiiskien ja ahventen määrää.Ideana on,että harvempi kohta on niin harva, että vain hyvin suuret kalat jäävät kiinni.
Muikun kudulla olen silloin tällöin
käyttänyt sokkeliverkkoa.Silloin verkko lasketaan yleensä pohjaan ja etenkin kudun loppuvaiheessa pikkukalat tulevat syömään muikun mätiä.
Kiisket ja ahvenet liikkuvat valtaosin
aivan pohjassa,joten ne menevät harvan liinan läpi.
Sokkeliharvaan jää muikkuja kudulta pyydettäessä useimmiten hauki tai made. Mutta voipa siihen mennä myöhään syksyllä myös siika, taimen tai järvilohi.
Jos pyytäjä pyrkii toteuttamaan täsmäpyynnin ideaa, hän ei ehkä pidä
näistä lottokaloista.
 Sokkeliverkosta uivat
pohjan pienet ”rikkakalat”
läpi, mutta isommat sattumat
tarttuvat matkaan.

Verkkojen nosto
Pinnan tuntumaan tai väliveteen
lasketut verkot on helpointa nostaa niin, että ensin nostetaan verkot ja vasta sen jälkeen painot tai
ankkurit.
Noston aloitusta voi auttaa laittamalla ylimääräisen syvyydensäätökohon verkon päädyn ja köyden lenkin yhtymäkohtaan. Nostettaessa mennään ensimmäiselle säätökoholle ja vedetään siitä
verkon pää käsiin.
Muikkuverkon voi vetää ylös
suolena alapaulaa ja yläpaulaa yhtä aikaa pyttyyn lappaen tai normaalisti puikkaroiden. Puikkarointi on mielestäni nopeampaa ja kätevämpää, joskin loppuvaiheessa
verkko painaa sen verran,että vaatii ylösottajalta terveen käsivarren.
Jos verkossa on paljon muikkua,
sitä on hankala vetää suolena pyttyyn. Kädet puristelevat muikkuja
rikki.
Vesillä näkee joskus ahkeria
muikunpyytäjiä, jotka ovat rakentaneet veneen reunaan kiinteän,
kaarevasti ylöspäin sojottavan
metallitapin. Se toimii puikkarina,
eikä ylösotettavaa verkkoa tarvitse kannatella toisessa kädessä.
Verkko puikkaroidaan istualtaan ja puikkaria lähellä veneenlaitaa pitäen, jolloin se rasittaa vähemmän selkää
Säätökohoja irrotellaan sitä mukaan, kun niitä tulee käsiin. Kohojen naruja ei kääritä tässä vai-

heessa, vaan kohot vipataan laatikkoon.Jos nostossa on apuna kaveri,hän ennättää yleensä soudun
tai ohjauksen lomassa pyöritellä
naruja kohoihin.
Kun verkko on puikkarilla ja vedessä on vielä toinen verkko tai
useampikin, tulee nostajalle pienoinen ongelma. Hän tarvitsee
molemmat kädet verkon nostoon.
Veneessä olisi hyvä olla jonkinlainen tappi, johon vedessä olevan
verkon pään voi kiinnittää.
Hullumpi idea ei ole käyttää
ohutta köydenpätkää, jonka molemmissa päissä on jousihaka.Verkonnostoon lähdettäessä tämä
apukäsi kiinnitetään jousihaalla
sopivaan ulokkeeseen, esim.
moottorin kiristystappiin tms.
Kun ensimmäinen verkko on
puikkaroitu ja irrotetaan seuraavasta, veteen jääneen verkon pää
laitetaan apukäden jousihakaan
roikkumaan. Näin nostaja saa molemmat kädet vapaiksi.
Verkko nostetaan vedestä ensin
veneen pohjalle ja lapetaan siitä
alapaula edellä pyttyyn. Jos nosto
tapahtuu soutuveneeseen ja apuna on kaveri, edetään mieluiten
huovaten. Soutaja pitää varansa,
ettei sotke airoa veneen sivulla
viistävään verkkoon.
Lämpimän veden aikana pinnan
tuntumaan laskettu verkko pitää
kokea varhain aamulla, ettei saalis ala pilaantua. Varhaisen liikkeellelähdön etuna on sekin, että
aikaisin on usein tyyntä.
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Muikku

Muikku on herkullinen, mutta myös
pehmeälihainen ja herkkä kala, joka vaatii
ripeitä otteita ja huolellista käsittelyä
säilyttääkseen herkullisuutensa
savupönttöön saakka.

RISTO
RISTO JUSSILA
JUSSILA

Muikut verkosta
 Kesällä muikkuverkoilta palataan ripeästi. Ennen kalojen irrotusta verkot olisi hyvä upottaa kylmään vesisaaviin. Kahvitauko on
sopivan mittainen aika viilennykselle.
Etenkin hellesäällä muikut lämpenevät nopeasti. Irrottelussa käsien lämpö lisää nopeasti pienen
kalan lämpötilan nousua.Jos kalat
pääsevät lämpenemään, ruoto
tuppaa irtoamaan niistä kaloista,
joita joutuu näpräämään verkosta irti pitempään. Kylmä vesi jäähdyttää kaloja nopeammin kuin
esim. kylmä kellari.
Muikkuja irrotellessa ripustan
verkon puikkaripään seinälle narulenkkiin pään korkeudelle. Alapaulan puoleisen pään nostan
metrin korkuiselle, parisen metriä
leveälle pukille, jonka pinta on
 Apupukki säästää
selkää ja jouduttaa
kalojen irrotusta.
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päällystetty muovilla. Näin irrotteluun saa selkää säästävän työkorkeuden ja homma hoituu sukkelasti.
Irrotus aloitetaan etsimällä sivupaula ja vetämällä se erilleen.
Toisella puolella toinen irrottaja
tekee samoin toiselle sivupaulalle. Liinaa lähdetään etenemään
järjestyksessä kaloja irrotellen.
Muikut pudotellaan toiseen sankoon, ”roskakala” toiseen, jos sitä
on.
Muikkua ei pidä koskaan työntää silmästä läpi, jos sen saa vedettyä takaperin.
Helpointa irrotus on, kun muikku on sen kokoinen,että se on tarttunut vain päästään tai niskastaan.
Kala lähtee vetämällä tai nykäisemällä takaperin pois.
Läpi työnnettäessä hoikat muikut sujahtavat silmästä mukavasti, mutta pullea kala, joka on työntynyt syvään ja ehkä useampaan
silmään, on hankalampi tapaus.
Joskus pään katkaisu niskasta auttaa saamaan kalan takaperin pois.
Runttaaminen silmän läpi rikkoo

kalan ikävästi.
Kun kaikki muikut on irrotettu,
tarkistan etenkin yläpaulan huolellisesti. Nipun sisään jää helposti muikku.Liinasta irrottelen siihen
jääneet leuat, jotka voivat haitata
myöhemmin verkon oikenemista
laskussa.
Varsinkin kesäaikana muikut
tuppaavat lämpenemään, vaikka
ne onkin ensin jäähdytetty.Ennen
muikkujen puhkomista kalat laitetaan uudestaan jäähtymään jääkaappiin,kellariin tai jäähileeseen.
Kun muikut on irrotettu, verkko
laitetaan välittömästi veteen,ettei
se kuivu. Kun kaikki kalat on poistettu, verkot huuhdotaan lian irrottamiseksi.
Se onnistuu saavissa hakkaamalla liinasta lyhyttä 30–50 cm:n
pätkää kerrallaan voimakkaasti veteen. Jos rannassa on kova ja puhdas pohja, verkko lasketaan veteen ja liinaa hakataan jälleen lyhyeltä matkalta kerrallaan veden
pintaan.Lika lähtee tehokkaasti ja
nopeasti.Solmukohdat tummuvat
aikaa myöten, mutta se ei vaikuta

Nyt saatavana
DVD uutuudet:

왔 Ennen kalojen puhkomista ne jäähdytetään vielä kerran
jääkaapissa, kellarissa tai jäähileessä.
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쐄 Käy vielä lopuksi verkko
tarkasti läpi ja poista roskat.

LA★

쐏 Puhdista verkot huolella
ennen niiden nostamista
kuivumaan.
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쐋 Vie muikut vielä kerran
jäähtymään ennen
puhkomista.

HAE OMASI!

L

쐇 Älä työnnä kalaa silmän läpi,
jos mahdollista.

N

쐃 Jäähdytä kalat ennen
irrotusta.

pyytävyyteen.
Lopuksi verkot kuivataan esim.
samalla pukilla hieman auki levittäen,mutta varjossa.Jätän itse verkot ainakin puoleksi päiväksi kuivumaan alapaula irti maasta. Rantavarastossa auringolta suojassa
ne voivat olla pukilla vaikka seuraavaan päivään.
Kun verkot ovat kuivuneet, silmäilen vielä, ettei liinassa ole oksanpätkiä, muikunleukoja, lepänurpuja ym.asiaan kuulumatonta,
joka voi aiheuttaa takkuja. Sitten
laitan verkot kuivaan laatikkoon ja
varaston hyllylle.
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