Kuha

kutuvaelluksia. Istutuskuhilla samanlaista viettiä tuskin on ja ne etsinevät kutupaikkansa muilla perusteilla.
Kesäisin kuha voi vaeltaa syönnökselle järvien välisiin virtaisiin
salmiin eli vuolteisiin tai kovempiinkin virtoihin.Kuhat vierailevat

mimmin syvästä, jossa on aina hämärää. Jos ympärillä on rasvaevällistä ravintoa, mikään tekijä ei
erityisemmin houkuttele kevätkutuista kuhaa muualle.Paitsi muikun kutu, joka voi vetää pienempiä kuhamääriä lyhyeksi ajaksi mataliin vesiin.

0,17 mm:n lanka
sopii kesäkuhalle
55 mm:n verkossa.
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Suuret, kirkasvetiset tai maan
keskiosissa tyypilliset, humuksen
määrältään keskimääräiset järvet
ovat tällaisia pyyntipaikkoja. Niissä kuhien löytäminen ennen vesien jäätymistä on melko helppoa,
vaikka tietoa talvehtimissyvänteistä ei olisikaan.
Vielä alkusyksystä kuhat eivät
ole kovin runsaslukuisesti talvipaikoilla. Niitä riittää rinteiden
ylemmissä osissa, selkäpakoilla,
välivedessä ja toisinaan ne vierailevat melkoiseen myöhään matalammilla penkoilla ja hyllyillä syvänteiden laitamilla.
Jos pyytäjä haluaa välttää haukia, kuhien etsiminen on paras
aloittaa lähes syvänteiden pohjalta. Syvin vesi ei ole varsinkaan alkusyksyllä paras kuhapaikka,mutta haukia siellä on vähiten.
Ellei kuhia tule, lasketaan pyydykset seuraavaksi rinteelle pykälää ylemmäksi. Toinen vaihtoehto
on käyttää 3-metrisen sijasta 5metristä verkkoa, jonka voi laskea
kokeeksi vaikka syvänteen pohjaan. Keskeltä syvännettä väliveteen kurottaen haukien määrä on
minimissään.
Jos kuhaa ei tule, siirrytään vielä hiukan korkeammalle tai toiselle rinteelle. Jos verkkoon räpsähtää haukia, mutta ei kuhia, on ilman muuta paras etsiä uusi rinne
ja koittaa vähän syvemmästä.
Mikäli järvessä on niukasti hau-

Täsmäkuhaa syk s
 Kuha on lämpimän veden kala,
joka karttaa kirkkaassa vedessä valoisia vesikerroksia. Nämä kaksi
monissa järvissä päinvastaisiin
suuntiin kuhan liikkumista ohjaavaa tekijää antavat verkkokalastajallekin raamit kuhan olinpaikkojen löytämiseen.
Lisäsäätöä tehdään muikun ja
kuoreen perusteella. Jos näitä rasvaevällisiä esiintyy, syönnösalue
löytyy luultavasti ulapalta. Sen lisäksi kuha liikkuu muun kalaravinnon perässä matalammilla alueilla, mutta nousee kirkasvetisessä
järvessä matalaan vain hämärässä.
Kuha vaatii hapekasta vettä. Jos
järven alusvedessä on happikatoa
kesällä tai talvella, kuhat hakeutuvat hapekkaampaan kerrokseen.
Luonnonkudusta syntynyt kuha
on kutupaikkauskollinen. Suurilla
järvillä kuhat voivat tehdä jopa
kymmenien kilometrien pituisia
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Kuhan verkkokalastus täsmäpyynnin ideaa
toteuttaen onnistuu parhaiten syksyllä
vesien kylmetessä. Myös keväällä ja kesällä
saa saalista, mutta silloin verkkokalastaja
joutuu irrottelemaan liinasta kuhien lisäksi
muitakin kaloja.
myös koskien alusvirroissa.
Kaiken tämän summana kuhien
elinalueissa ja käyttäytymisessä
on arvaamattomuutta ja suuria
paikallisia eroja. Kärjistäen voi sanoa, että eri järvien kuhat voivat
elää kuin olisivat eri lajia.
Käyttäytymisen moninaisuus on
kukassaan kesällä lämpöisen veden, lyhyiden öiden ja pitkien, valoisien päivien aikana. Veden kylmetessä hakeutuminen lämpöiseen veteen nousee liikkumista
selvemmin ohjaavaksi tekijäksi.
Syksyllä lämmintä löytyy var-
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Syvälle vetäydyttyään kuha lymyää siellä koko kylmän veden
ajan. Verkkokalastaja on silloin
vahvoilla ja mahdollisuus valikoivaan täsmäkalastukseen on
parhaimmillaan.

Suuri, kirkas järvi
syksyllä
Jos järvessä on syvänteitä, niissä
kuoretta ja muikkua, eikä happikatoa esiinny,kuhat vetäytyvät veden kylmetessä pintavettä muutamia asteita lämpöisemmän syvänteen alaosiin.

kea, kuhia on alkusyksystä järkevämpää ryhtyä etsimään penkan
ylärinteiltä syvempää kohti käyden. Silloin pienehköjen taimenten tai järvilohien välttämiseksi
60–65 mm:n solmuväli on paikallaan.
Hyvin loiva tai jyrkkä penkka ei
yleensä ole paras.Kun penkka jyrkkenee yhden normaaliverkon
matkalla kolmisen metriä, pohjaa
voi kutsua penkaksi, eikä verkon
silmä mene jyrkkyyden takia vielä kovin pahasti kiinni.
Jos syvänteen penkat ovat jyrkkiä, pystyriimu on normaaliverkkoa parempi pyydys. Verkot paulat eivät silloin vedä yhtä voimakkaasti silmiä viistoiksi ja silmä aukeaa kalan kuonon kosketuksesta
herkemmin.
Samasta syystä hyvin herkäksi
pauloitettu,ohutlankainen verkko
kalastaa jyrkällä penkalla hyvin.

Verkkokuhaa
järviltä
쐃 Painota kalastus
myöhäisimpään syksyyn.
쐇 Aloita suurten syvänteiden ja
niillä olevien pakkojen rinteiltä.
쐋 Selvitä vallitsevan vuosiluokan koko eri solmuväleillä
kalastaen.
쐏 Kuhaverkon sopiva korkeus
syvään veteen on 3 metriä.
쐄 Käytä tarvittaessa ohutlankaisia pystyriimuverkkoja.

k syllä syvältä
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Suuri, kirkas järvi kesällä
Kesällä suuren, kirkasvetisen tai
humuksen määrältään keskimääräisen järven kuhat oleilevat pääasiassa ulapalla välivedessä. Tärkeänä ravintokalana siellä ovat
muikku ja kuore.
Vesi olisi kyllä syvänteiden matalilla rinteillä ja pinnassa lämpöisempää, mutta syvälle tunkeutuva valo pitää valonarat kuhat päivällä enimmäkseen syvässä ja välivedessä.
Iltapäivisin kuhia voi jo liikkua
4–5 metrin syvyydessä penkoilla.
Selvimmin kuhien nousu välivedestä ylöspäin tapahtuu ennen iltahämärää ja hämärässä, kun
muikku ja kuore tekevät näille vesille tyypillisen nousun planktonin
perässä.
Jos kuhia tavoitellaan verkoilla,
kaloja etsitään syvänteiden reunoilta. Saaliin saaminen ei vähäkuhaisessa järvessä ole ehkä helppoa, koska kuhat ovat usein syvän
päällä välivedessä ja reilusti irti
pohjasta. Kuha liikkuu tällaisissa
järvissä parhaiten iltahämärissä ja
siksi verkkoja ei pidä laskea liian
aikaisin limoittumaan.
Lankavahvuus 0,17 mm riittää
kesäkuhalle hyvin 55 mm:n verkossa.Sekakalaa kuitenkin tulee ja,
jos järvessä on taimenta tai järvilohta, kuhan täsmäkalastaja suurentaa solmuväliä reilusti.
Myös muikun ja kuoreen puuttuessa kuhat tekevät syvältä sel-
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Syksyllä kuha hakeutuu lämpimämmän veden mukana syvälle,
josta paikat tunteva täsmäkalastaja tavoittaa sen.

keän syönnösnousun matalampaan, koska muutkin ravintokalat
ovat siellä. Tällaisessa kirkkaassa
vedessä, jossa ei ole muikkua ja
kuoretta, kuhat eivät kuitenkaan
viihdy kovin hyvin ja istutukset
tuottavat huonommin tulosta.
Kirkkaissa ja matalissa järvissä
kuhat eivät viihdy lainkaan. Kesällä niistä ei löydy mataluuden takia riittävästi hämärää vettä, eikä
talvisin mataluuden takia lämpimiä syviä alueita.
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Suuri, samea järvi
syksyllä
Suomen parhaat kuhavedet ovat
Hämeessä ja eteläisessä Suomessa. Kuhat kasvavat parhaiten runsashumuksisissa tai savisameissa
järvissä,joissa näkösyvyys on metrin tai parin luokkaa. Hyvät kuhajärvet ovat usein suuria tai ainakin melko suuria.
Vesi lämpenee näissä eteläisemmissä järvissä muita aiemmin,

humuksen tai sameuden takia voimakkaammin ja talvi tulee myöhemmin.Kuhanpoikaset saavat pitemmän kasvukauden, ovat syksyllä isompia ja selviytyvät talvesta paremmin.
Tyypillistä monille hyville kuhavesille on, että syvänteiden lisäksi niissä on laajalti matalampaa
aluetta. Kun valo ei tunkeudu kovin syvään,se mahdollistaa kuhien
liikkumisen paremmin myös päivänvalon aikaan matalammassa
ravinnon perässä.
Alkusyksyllä kuhia voi liikkua veden lämpötilan mukaan vielä laajalti ympäri järveä. Syvä vesi toimii keskusalueena, mutta kuhaparvia liikkuu myös penkoilla matalassa.
Vaikeutena on, että parvien
nousua matalaan pikkukalojen
perässä on vaikea ennakoida. Kuhat ilmestyvät jollekin alueelle ja
häviävät. Kasvillisuuden sekaan
kuhat menevät silti harvoin.
Kuhien täsmäpyynti on alkusyksyllä vaikeaa ja paras pyyntivaihe
lykkääntyy myöhään syksyyn, kun
kuhat löytyvät entistä varmemmin
syvänteiden penkoilta.

Suuri, samea järvi kesällä
Sameassa vedessä kuha voi elää
kesällä kautta järven lähempänä
pintaa, jossa vesi on lämpimämpää.Veden sameuden takia auringonvalo ei hätistä sitä syvään.Vaikka syvänteet toimivat näissäkin vesissä kesällä keskusalueina, kuhia

Kokemisväli syksyllä
쐽 Kuhastaja pohtii verkkoja valitessaan solmuvälin ja saalisvarmuuden suhdetta. Mitä suurempi väljyys, sitä suuremmat kuhat. Toisaalta todennäköisyys
kalattomaan reissuun kasvaa.
Kun jäiden tulo lähestyy, veden kylmyys antaa mahdollisuuden pidentää
kokemisväliä. Tätä voi hyödyntää niin, että peliin heitetään esim. solmuväliltään 65 mm:n verkot ja kokemisväliä kasvatetaan yhdestä kahteen, jopa kolmeen päivään.
Jos kokemisväli on pitkä, kovin ohutlankaisten verkkojen käyttöä pitää välttää, sillä niissä kuhat menehtyvät yleensä nopeammin. Tanakka kierretty lanka pitää kuhan hitusen paremmin hengissä. Suuri solmuväli merkitsee suuria
kuhia, jotka ovat verkossa usein pienempiä sitkeähenkisempiä.
Mikäli kuhan talviset verkotuspaikat eivät ole tiedossa, avovesikauden viimeiset viikot ovat hyvää aikaa etsiä syvänteistä kuhaisia rinteitä. Kuhat ovat
silloin jo talvehtimissyvänteissään ja niiden paikallistaminen on avoveden aikana helpompaa ja nopeampaa kuin jään päältä.
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Täsmäverkotusta talvella
쐽 Talvisessa kuhankalastuksessa haukisaaliin saa vähiin, kun pitää verkot riittävän syvässä. Mateita kuitenkin tuppaa tulemaan usein enemmän kuin tahtoisi.
Viime talvena päähäni pälkähti kokeilla,kuinka vähiin saisin kuhanpyynnin ohessa tulevan sekasaaliin.Haukien välttämiseksi mittailin verkot syvään ja mateiden
välttämiseksi aloitin vasta helmikuussa, kun mateet olivat jo kutupaikoilla.
Kuhansaanti alkaa helmikuussa yleensä pahasti tökkiä, mutta ohutlankaisilla verkoilla pääsin sentään tuloksiin. Mateita sain vain yhden ja senkin ensimmäisellä kokemalla. Haukien osalta tahti oli sama, niitäkin tuli vain yksi. Lisäksi verkkoon jäi yksi siika,mutta kuhien osalta parin viikon pyyntijaksolle ei osunut ainuttakaan tyhjää reissua.
Lopuksi kokeilin, mahtaako hauki edes liikkua, koska pitkänokkia tuli vain
yksi. Laskin kaksi verkkoa vajaan puolen kilometrin päähän kuhaverkoista samaan syvänteeseen viettävän harjanteen päähän 6–8 metriin ”varmalle”haukipaikalle. Kuhaverkkojen kohdalla vettä oli puolta enemmän.
Kyllä hauki liikkui. Molemmat verkot pullistelivat hauista, joten pyyntipaikoissa on todellakin eroja.

왔 Kesällä kuhaverkot on
merkittävä erityisen näkyvästi,
koska samoilla apajilla liikkuu
uistelijoita.

saadaan hyvin erilaisista paikoista.
Jos muikkua tai kuoretta esiintyy, kuhat voivat liikkua myös syvänteissä syvemmissä vesissä. Samaten järvien väliset virrat eli
vuolteet, koskien löysemmät virtavedet ja jopa kosket vetävät kuhia puoleensa,koska niissä on tarjolla pikkukalaa.
Tällaisissa järvissä riittää kuhille
lääniä liikkua.Usein kuhat oleilevat
haukien kanssa samoissa syvyyksissä. Jos kuhaa tavoitellaan kesällä verkoilla, pyyntipaikkoja on paras ryhtyä etsimään jälleen syvänteiden sellaisilta rinteiltä, joissa
haukia on mahdollisimman vähän.
Mitään parhaita pyyntipaikkoja nämä alueet eivät luultavasti
ole, mutta jos kuhakanta on runsas, saalista ehkä löytyy. Edellytykset kuhan täsmäpyydyskalastukseen ovat kesällä kuitenkin
huonot ja uistin on osumatarkkuudeltaan parempi väline.
Edellä mainitut tekijät ohjaavat
kuhien liikkeitä myös pienemmissä järvissä. Konstikkaita paikkoja
täsmäverkotukseen ovat kauttaaltaan melko matalat, voimakkaasti humuksiset vedet.Niistä on
vaikea seuloa verkoilla pelkkää kuhaa. Veden kylmentyessä ahkera
kokeilu voi silti tuottaa tulosta.
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Kuha
RISTO JUSSILA

 Kuhaverkon hyvä yleiskorkeus
on 3 metriä.Vaikka kuhaa kalastetaan tavallisesti syvänteiden rinteiltä,se ei liiku rinteillä pelkästään
pohjassa. Korkea verkko pyytää
korkeammallakin liikkuvia kaloja.
Kun verkon korkeus nousee yli
kolmen metrin, avoveden aikana
käsiteltävyys puikkarilta heikkenee. Korkeampi verkko on paras
laskea ja nostaa suoraan köytenä
paljusta,mutta tämä laskutapa voi
olla vähemmän verkottaneelle äkkipäätä vaikea. Myös 3-metrisen
lasku sujuu suoraan pytystä.
Jos pyytäjä haluaa laskea verkkonsa puikkarilta, helpoimmin oikeaa tukevan apupaulan kanssa
koneellisesti pauloitettu verkko.
Raskas alapaula parantaa vielä
hieman oikenevuutta,mutta ei kalastavuutta.
Pytystä laskettaessa verkon alapaulalla ei ole väliä. Myös sotkeutumiselle altis alapaula juoksee
pytystä yleensä mukisematta järveen.
Mikäli kuhaa tavoitellaan keväällä kudulta, matalahkot verkot
riittävät. Ne eivät ulotu kutupaikoilla veneiden potkureihin, eikä
korkeudesta ole edes hyötyä, koska kutukuha liikkuu lähellä pohjaa.
Kutukuhan verkkokalastus sen
enempää kuin viehekalastuskaan
eivät ole kovin järkevää puuhaa.
Itse en ainakaan pyydä kuhaa kudulta verkoilla.
Lämpöisenä kesänä luonnonkutu voi tuottaa niin suurikokoisia
poikasia, että ne selviävät seuraavasta talvesta hengissä. Jos näin
käy, järveen syntyy kertaheitolla
vahva ikäluokka ja poikasia valtavasti enemmän kuin tankkiauton
kudusta.

Kolmella
verkolla
Kuhaverkko säädetään paikallisten
olosuhteiden ja odotettavan saaliskalan
koon mukaan. Joskus voi olla eduksi pyytää
kuhaa samanaikaisesti useammalla
erilaisella verkolla.
kon pystyssä pitävä yläpaula (vrt.
siian verkkokalastus).
Sopiva lankavahvuus riippuu
solmuvälistä. Monella järvellä sallitaan vielä 50 mm:n solmuvälin
käyttö syvänteissä,vaikka järvikuhalle se on turhan tiuha väljyys.
Jos kuhaa on paljon, 50 mm:n
verkossa 0,17 mm:n lanka on syk-

Lankavahvuus
Kuhan täsmäkalastuksessa syksyllä ja alkutalvella ohutlankainen
verkko on tunnetusti kalaisa.Koko
kalavuotta katsottaessa ohutlankainen on parhaimmillaan alkutalven taituttua keski- ja lopputalveksi. Kuha liikkuu silloin huonosti ja verkon herkkyys on tarpeen.
Pelkkä langan ohuus ei vielä tee
verkkoa herkäksi. Kokonaisuuden
täydentää verkon juuri pohjaan
upottava kevyt alapaula ja kellutusvoimaltaan vain kevyesti ver74
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syllä käypäinen. Jos kuhia on vähän, verkon pyytävyys lisääntyy
ohuella 0,15 mm:n langalla.Silloin
on vain oltava tarkkana,ettei verkko jää syvänteen rinteellä liian matalaan, jossa haukia liikkuu syvempää vettä enemmän.
Yhä useammin syvännealueilla
on nykyisin voimassa 55 mm:n mi-

nimisolmuväli.Tämä on järvikuhan
verkotukseen jo hyvä väljyys.Silloin
alle kilon kuhat jäävät jo vähiin.
Saaliin solmuvälikohtaisessa
keskipainossa tosin voi olla selviä
järvikohtaisia eroja.Hyvissä kuhavesissä kuhat ovat pulskempia.
Peruslankavahvuus solmuväliltään 55 mm:n monofiiliverkossa
on 0,17 mm. Jos kuhaa on runsaasti, kierretty monofiili 3 x 0,12
mm on hyvä vaihtoehto.
Ohut 0,15 mm:n lanka sopii 55
mm:n verkkoon lähinnä keski- ja
lopputalven vaikeina kuukausina,
kun saalista ei muuten enää tule.
Avovesiaikaiseen peruskalastuk-

Kuhaverkkoni
쐽 Kuhan syyskalastuksessa käytän Kivikankaan ja Lindemanin 3
metriä korkeita,melko tukevapaulaisia verkkoja. Ne sopivat hyvin
myös ensi jäiden aikaan,kun kalaa
tulee usein runsaasti.
Jos haluan parantaa saalisvarmuutta,heitän veteen Nippon-verkon käsinpauloitetut,kevytpaulaiset ja ohutlankaiset verkot. Ne pelaavat hyvin myös lopputalvella.
Lisäksi Nippon-verkon pystyriimu on kova sana, jos järvessä on
myös kookkaita kuhia. Pystyriimuun saattaa jäädä suurempi kuha kuin solmuväli edellyttäisi.

seen se on turhan ohutta ja ronskikätisen mielestä näin on talvellakin.
Jos keittiöstä on tullut toive
syyskuhasta, lankavahvuutta 0,15
mm 55 mm:n verkossa voi kutsua
toimitusvarmuuden lisääjäksi tilattujen kuhien pyynnissä.
Toinen hyvä vaihtoehto talven
vaikeisiin kausiin on langaltaan
0,17-millinen pystypuohteutettu
verkko eli pystyriimu.Se sopii mainiosti myös syyspyyntiin avovedestä.
Pystyriimutuksessa verkon korkeutta mataloitetaan yleensä kolmannes 3–4 metrin välein olevilla
pystylangoilla.Näin liinan liikkuvuus
ja kalastavuus lisääntyvät ja saaliiksi voi tulla suurempiakin kaloja kuin
solmuväli tavallisesti antaa.
Jos verkkoihin menee haukea,
vahvuutta 0,15 mm ei kannata
käyttää 55 mm:n verkossa lainkaan.Jos näin ohutlankainen verkko on vielä oikein herkkäpaulainen, hauki saattaa verkon hyvän
liikkuvuuden vuoksi myös pysyä
siinä.Mutta iso osa verkosta voi silloin olla karmeana myttynä!
Mikäli järvessä on 1,5–2,5 kg:n
kuhaa, 60-65 mm:n solmuväli on
passeli.Lankavahvuudeksi 60 mm
verkkoon sopii 0,17 mm:n, kierretty 3 x 0,12 mm tai 0,20 mm. Pykälää väljempään 65 mm:n verkkoon käyvät samat vahvuudet.
Pystyriimutuksella paksun langan
kalastavuus hieman paranee.

Kolmen kuhaverkon
cocktail
Jos järvessä on kuhaa paljon, saalista tulee syksyllä syvänteistä
yleensä hyvin. Silloin on turha

Herkässä verkossa kuha kuolee yleensä helposti, koska ohut
ja liikkuva liina paketoi kiduskannet tiiviisti kiinni.

käyttää äärimmäisen ohutlankaisia verkkoja. Paksulankaisesta kalan irrotus sujuu hieman helpommin.
Ohutlankaisessa ja herkässä verkossa kuhat kuolevat yleensä nopeammin kuin paksulankaisessa,
koska ohut ja liikkuva liina paketoi kiduskannet tiiviimmin kiinni.
Paksumpi lanka saattaa pitää kuhat paremmin elävinä ja parantaa
kalojen säilyvyyttä.
Lankavahvuuden lisäksi säädän
omassa kalastuksessani saaliin
määrää käyttämällä yhtä aikaa erilaisia solmuvälejä. Jos lasken ve-

teen useampia verkkoja,pyrin säätelemään lisäksi muillakin tavoilla
saaliin määrää ja kokoa.
Mökkijärvelläni kuhaa ei juuri
nyt ole vilisemällä. Jos laitan myöhäissyksyn viikonloppuna kuhaverkot yhden yön ajaksi veteen ja
toivon saaliiksi ainakin yhtä kuhaa,
toimin kolmen 3 m korkean verkon taktiikalla tähän tapaan.
Ensimmäiseksi valitsen hieman
jo rispaantuneen 55-millisen, langaltaan 0,15 mm:n verkon.Tämän
herkän pyydyksen lasken syvimpään paikkaan syvänteen alareunaan, josta haukia ei yleensä tule.

Korkeaa verkkoa puikkarilta laskettaessa on etua, jos alapaula on
vahvistettu tukevalla apupaulalla.

Toiseksi valitsen normaalin 55millisen, jossa on 0,17 mm:n lanka. Ja kolmanneksi 60 mm:n pystyriimuverkon,jossa on 0,17 mm:n
lanka. Tai voin ottaa kolmanneksi
65 mm:n pystyriimun,joka on tuplamittainen eli 60 m pitkä.
Koska järvessä on haukia runsaasti ja haluan välttää niitä, lasken verkot syvänteen syvimmille
rinteille. Kuhia tulisi avoveden aikaan todennäköisesti paremmin
vähän korkeammalta, mutta silloin saisin turhaan haukiakin.
Jos joku tuttu vihjaisee hauen
nyt maistuvan, saatan laskea veteen vain kaksi verkkoa,mutta hieman korkeammalle rinteelle tai
erään pakan yläreunaan. Sieltä
saan syksyllä luultavasti varmemmin kuhan tai pari ja voin antaa
verkkoon todennäköisesti jäävän
yhden tai useamman hauen naapurille.
Kolmen verkon kokonaisuudessa ohutlankaisimman tarkoituksena on lisätä todennäköisyyttä
saada ainakin yksi kuha.Solmuväliltään suurempien avulla puolestaan vähennän mahdollisuutta
saada lukuisia kuhia, koska perhe
ei luultavasti haluaisi syödä kuhaa
monta päivää peräkkäin.Ehkä yrittäisin toisena päivänä jo muikkua.
Harvuudeltaan 65-millisen pystyriimun lasken todennäköisesti
erilleen muista ilman mitään painoja, joita en kuhaverkoissa muutenkaan käytä.Koska verkko ei ole
muissa kiinni, siihen syntyy kaksi
ison kuhan edessä herkästi liikkuvaa päätä.
Tämän pyydyksen tarkoituksena on tuoda kokemisreissuun jännitystä.Järvessä on melkoisen isojakin kuhia ja tuurilla sellainen
saattaa jäädä pystyriimun liepeeseen, vaikka se ei verkonsilmään
sopisikaan. Nostoa aloitettaessa
on jännä kokeilla, tuntuuko ison
sähkötystä.
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