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Järvitaimen- ja siikaistukkaita Pirkanmaan vesiin ─ muikun kutuaika käsillä
Syksyn kalaistutukset Pirkanmaan vesistöihin ovat loppusuoralla. Tällä ja viime viikolla osakaskunnat ja
muut vesialueiden omistajat ovat istuttaneet siikoja ja taimenia sekä reittivesiin että pikkujärviin. Siika
käyttää planktonia ravinnokseen ja menestyy hyvin sekä isommissa vesissä että metsäjärvissä. Parhaista
pienvesistä saadaan ajoittain saaliiksi parin kilon siikoja. Tyypillisin siian pyyntikoko on kuitenkin 400 g ─ 1
kg.
Pirkanmaan vesien siikaistutukset tehdään pääasiassa istuttamalla kesänvanhoja planktonsiikoja, jotka
saavuttavat pyyntikoon vesistöstä ja käytetystä verkon solmuvälistä riippuen 3─7 vuodessa. Lisäksi
istutuksiin käytetään pieniä määriä peledsiikoja. Siikaistukkaiden viljely ei ole onnistunut Suomessa kuluvan
kasvatuskauden aikana niin hyvin kuin yleensä, ja näyttää siltä, että kaikkia suunniteltuja siikaistutuksia ei
pystytä toteuttamaan tänä syksynä.
Järvitaimenistutukset ovat tuottaneet kunnon saaliskaloja
Osakaskunnat istuttivat järvitaimenta keskiviikkona mm. Näsijärveen ja Längelmäveteen. Taimenet
kasvavat nopeasti muikkuravinnolla. Esimerkiksi Näsijärvestä on saatu viime vuosina suhteellisen paljon 3─4
kilon painoisia lihavia taimenia. Pirkanmaan järvien muikkukannat ovat vahvistuneet viime vuosina ja tällä
hetkellä muikkua näyttää olevan hyvin monessa vesistössä. Myös pienikokoinen kuore on taimenen
perusravintoa.
Kaikki jatkokasvatetut taimenistukkaat on rasvaeväleikattu, jotta ne voidaan erottaa rauhoitetuista
luonnonkaloista. Koski- ja purokunnostuksilla on pyritty lisäämään taimenen luonnontuotantoa jo useiden
vuosikymmenien ajan. Koska luonnontuotanto on edelleen hyvin vähäistä ja luonnonkalat rauhoitettuja,
järvitaimenen kalastus perustuu säännöllisiin istutuksiin, jotka tuottavat hyvää tulosta ja mieluisia
kokemuksia monille kalastajille
Avoveden kalastussesonki jatkuu isoilla järvillä vielä useita viikkoja. Tällä hetkellä sesonkikaloina ovat
verkkopyynnissä muikku, kuha ja siika ja vetouistelussa järvitaimen.
Muikun mäti on parasta
Muikun pyynti ennen kutuaikaa syvänteistä välivedestä ja kutuaikana myös pohjasta tuottaa yleensä hyviä
saaliita. Oranssin värinen muikun mäti on mitä suurinta herkkua ja nostaa muikkusaaliin arvoa. Muikku
aloittaa tyypillisesti kutunsa veden lämpötilan laskiessa 5─6 asteeseen, mikä tapahtuu Pirkanmaan vesissä
yleensä marraskuun alkupuolella. Tänä syksynä kutu on viivästynyt poikkeuksellisten lämpimien kelien
takia. Esimerkiksi Längelmäveden Kaivannon havaintoasemalla veden lämpötila on edelleen 6,5 astetta.
Muikun kutusyvyys vaihtelee järvittäin matalasta rantavedestä yli 20 metriin.
Lisätietoja: Vs. toiminnanjohtaja Ismo Kolari, Pirkanmaan Kalatalouskeskus, p. 050-5929259

Kuva: Pilkullinen pinnan alla. Kolmekesäinen järvitaimen jäi hetkeksi huilimaan Näsijärven rantaveteen, ennen kuin se
suuntasi kohti Koljonselän muikkuapajia. (Kuva Ismo Kolari)
Video järvitaimenistukkaiden pääsystä vapaille vesille katsottavissa kalatalouskeskuksen Facebook-sivuilla
https://www.facebook.com/pirkanmaankalatalouskeskus/

