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Jari Hautajärvi ja
kuha-isomus lähdössä
takaisin tummiin
vesiin kasvamaan.

Kuhat kyytiin
hellästi...

PERUNAHANSKALLA
uminen perunanpesuun tarkoitettu näppylähanska” on hyvä
varuste, kun on tarkoitus nostaa kuha kyytiin
vahingoittamatta sitä. Ote pyrstön tyvestä pitää. Kuvauksen jälkeen isot kuhat on helppo
päästää takaisin uimaan.

K

Kuhan kalastus voi olla joskus
niin vaikeaa, että ei tule kalaa
edes kirveellä. Seuraavana päivänä se voi olla liian helppoa!
Siihen on tietysti monta selitystä. Sää ja ilmanpaine, kalastusalue,
vieheen
väri,
kalastussyvyys ja veneen nopeus. Kaikki ne vaikuttavat
kuhan syöntiin.
Mitä nopeammin opit näiden
vaikutukset kotijärvelläsi, sitä
enemmän ja suurempia kuhia
saat. Helpoin tapa on tietysti kysellä muilta kalamiehiltä. Toinen
on taas kokemus, mutta se vaatii
enemmän aikaa. Voin kuitenkin
sanoa sen, että sohvalta ei ainakaan saa kuhaa, tai muitakaan
kaloja.

Mälarenin kuhia
Järvi on Ruotsin kolmanneksi
suurin ja vesi laskee Itämereen
muun muassa Tukholman kohdalla. Kuhaa järvestä löytyy ihan
tarpeeksi, vaikka ne voivat olla
joskus melko vaikeita löytää.
Asun Jarkon kanssa Tukholmassa ja pääsemme kuhapai-

koille melko nopeasti.
Kesäloman jälkeen päätimme
Jarkon kanssa, että nyt vedämme vain isoa kuhaa viimeiset
viikot.

että hyvin hiljainen, noin reilu
solmu (noin 2 km/h) on sopiva
vauhti, Vaappujen sopiva syvyys
illalla oli pinnasta kuuteen metriin. Tällä virityksellä tuli useampikin kala 3-5 kilon väliltä.

Tummat vaaput...

Tavoite oli kuitenkin saada
vielä suurempi. Odottelimme,
että tulee oikein kunnon korkeapaine ja että ilmapaine nousisi yli

Ensimmäisenä iltana meni paljon aikaa kuhan etsimiseen, niitä
ei löytynyt edes varmoilta paikoilta. Päätimme kokeilla uutta
paikkaa viimeisen tunnin.
Vaihdoimme myös vaaput:
kirkkaat pois. Harmaat, valkoiset
ja mustat veteen.
Kaikuluotain alkoi heti näyttää
kalaparvia ja niiden lähettyvillä
kuhia syömässä. Ehdimme juuri
laskea vaaput, kun oli jo kala
kiinni.
Pienen taistelun jälkeen otettiin
perunahanska esille ja kuha kyytiin.
Käytämme aina perunahanskaa jos tarkoitus on vapauttaa
kuha. Sillä on helppo nostaa
kuha pyrstöstä.
Kuha painoi reilut 4 kiloa ja
pääsi uudestaan uimaan. Tämän
jälkeen oli myös muutama tärppi
ja saimme myös pari kalaa 2-4
kilon väliltä. Nyt olimme löytäneet
hyvän alueen ja ottivärit.

”Kuhabonanzaa”
hiljaisella vauhdilla
Seuraavat kaksi reissua menivät vauhdin virittämiseen ja
hyvän vetosyvyyden löytämiseen. Tulimme siihen tulokseen,

1015 mbar:in. Silloin suuremmat
kuhat olisivat syönnillään.
Ei tarvinnut odotella kauaa,
kun ilmapaine nousi lähelle 1020
mbar. Nyt oli kaikki kohdallaan,
sää, alue, värit, nopeus ja syvyys. Pääsimme vesille yhdeksän aikaan illalla ja ensimmäinen
kuha tarttui jo laskiessa.
Jarkko taisteli muutaman mi-

nuutin ja minä nostin kalan perunahanskalla pyrstöstä.
Kala painoi reilun 4 kg ja pääsi
heti takaisin veteen.
Toinen kuha tarttui heti perään,
mutta oli vähän pienempi. Sitten
ehdimme juuri ottaa kahvit ja leivät esiin ennen kuin ”kuhabonanza”
(paikallinen sanonta
erityisen hyvästä kalansyönnistä)

Jarkko ja 4,8-kiloinen
kuha Tukholman
edustalta.

alkoi.
Seuraavan puolentunnin aikana saimme kaksi tuplatärppiä,
kaikki kalat olivat yli 3-kiloisia.
Bonanza jatkui ja ei mennyt kuin
korkeintaan vartti tärppien välissä.
Saimme kaikkiaan 11 kuhaa
kyytiin joista kahdeksan oli yli 3kiloisia. Myös monta suurempaa
pääsi irti veneen vieressä.
Kello oli melkein puolta yötä ja
päätimme vetää kotirantaan päin.
Katselimme Tukholman iltavaloja, kun yksi räikkä alkoi huutaa.
Jarru oli tiukalla ja arvelimme,
että nyt voisi olla suurempi kiinni.
Jarkko kelasi ylös muut
vaaput. Väsyttelin kalaa tovinaikaa. Kuhaksi kala olikin yllättävän riski ja meni noin 20
minuuttia ennen kuin perunahanska saatiin esille. Jarkko sai
hyvän otteen ja kala oli kyydissä.
Nopeasti puntari esille: 5.00 kg.
Pari kuvaa ja kuha takaisin veteen...

Uusi ennätys

Ilta-kuhaa
Tukholman
valoissa

Seuraavana päivänä olin itse
rapujuhlissa ja Jarkko lähti perheen kanssa veneilemään. Ilta
kymmeneltä tuli kuva kännyyn
6,6 kilon kuhasta. Illan mittan tuli
myös useampi kuva hyvänkokoisista kuhista. Kuhankalastus voi
olla helppoa kun kaikki on kohdallaan.
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