
Tekeekö mielesi kokeilla jotain uutta? Kokeile siinä tapauksessa 
jerkkisetin vaihtamista haspelivälineisiin ja jättizonkeriin. 
Ruotsalaisen pioneerin ja jerkkikalastuksen edelläkävijän, Tor-
björn ”Buster” Odénin mukaan se voi mullistaa kylmän veden 
kalastuksesi.

Artikkeli JENS BURSELL   Suomennos MIKAEL SARELIN

Vapa viuhuu tuulessa kun Torbjörn Odén paiskaa jättiläismäisen zonkerinsa kohti kaislikkoa. 
Olemme tuulensuojassa pienen saaren takana Västervikin saaristossa. Keli on kirkas tuulen 
ollessa heikko, ei haukikeleistä paras.

Oppaamme, Västervik Fiskecampilla työskentelevän Daniel Hwasserin mukaan, olosuhteet 
ovat suorastaan vaikeat. Mutta juuri hänen näin todettuaan mukavankokoinen hauki ampuu 
kaislikosta, avaa kiduskantensa ja inhaloi zonkerin kertaheitolla.

Veden lämpötila on vielä korkea, joten kala tarjoaa hyvän taistelun vaikkei se mikään jätti-
läinen olekaan.

-Hauen perhokalastus haspelivehkeillä on seuraava hauenkalastuksen suurtrendi, nauraa 
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Daniel Hwasser, joka toimii oppaana Västervik Fiskecam-
pilla pitelee nättiä zonkerhaukea. Västervikin monet mata-

lat lahdet ovat kuin luotuja tätä kalastusmuotoa varten.



Buster, varmana asiastaan. Tämä ei ole 
pelkästään hauskaa vaan myös pelottavan 
tehokasta touhua...

Zonkerin ylivoimainen voitto
-Kun ensimmäistä kertaa kalastin haukea 
haspelilla ja isoilla perhoilla, tulos 25-2 
zonkerin hyväksi yllätti minut täysin, Tor-
björn jatkaa.

-Talvena 2006 haastoin pari haukea 
kalastavaa kaveriani kilpailuun. Suunni-
telmani oli kokeilla täysin uutta tekniik-
kaa johon olin saanut inspiraatiota kala-
kaveriltani Evert Oostadamilta, joka oli 
saanut kasoittain haukea The Mouse-ni-

Tavallinen haspeli ja 20 - 70 g vieheille suunni-
teltu vapa ovat oiva yhdistelmä zonkereille. Keski-
koon haspelikela riittää erinomaisesti. Hyvän ris-
tipuolauksen omaava kela antaa parhaat heitot ja 
vähiten sotkuja.

KUN ENSIMMÄISTÄ  ”
KERTAA KALASTIN 
HAUKEA HASPELILLA 
JA ISOILLA PERHOILLA, 
TULOS 25-2 ZONKERIN 
HYVÄKSI YLLÄTTI 
MINUT TÄYSIN, 
TORBJÖRN JATKAA.
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misellä jättizonkerilla. Tämän idean, tosin 
päivitetyssä muodossa, ajattelin siirtää 
omaan kalastukseeni Ruotsissa.

Yhden päivän aikana sain 25 haukea 
painottamattomalla zonkerillani. Minun 
tuon tuosta väsytellessäni kaloja kalaka-
vereiden ilmeet muuttuivat yhä happa-
memmiksi. Nämä kokeneet kaverit saivat 
päivän aikana vain kaksi haukea jerkeillä 
ja vaapuilla!

Tämä kokemus sai Busterin vakuuttu-
neeksi spinflugan tehosta jerkkiin ja vaap-
puun verrattuna.

-Veden ollessa kylmää, alle kym-

menasteista, jättizonkeri on ylivoimai-
nen kaikkiin muihin vieheisiin verrattuna, 
mukaanlukien vaaput, jerkit, pehmouis-
timet, lusikat ja lipat. Edes jigit, jotka 
usein ovat ylivoimaisia kylmän veden 
aikaan, eivät vedä vertoja hyvin tasapai-
notetun zonkerin houkuttelevalle uinnille.

Busterin mukaan varsinkin kirkkaassa 
vedessä tai tyynessä kelissä kalastetta-
essa, kalojen ollessa arkoja, hauet iskevät 
hanakammin perhoihin kuin koviin vie-
heisiin. Vaikuttaa myös siltä, että kalat 
jotka eivät edes saalista aktiivisesti, vai-
vautuvat maistamaan zonkeria. Joko nii-
den syöntihalut heräävät zonkerin osu-
essa näköpiiriin tai sitten ne vain ovat 
uteliaita.

Vesi heittopainona
Zonkeri on kuin luotu hauen heittokalas-
tusta silmälläpitäen. Mutta siinä missä 
useimmat hauen perhokalastajat halua-
vat isoja ja kevyitä perhoja jotka kuivu-
vat valeheitoissa, heittokalastuksessa käy-
tettävältä perholta vaaditaan päinvastai-
sia ominaisuuksia. Luonnonmateriaalit 
ovat nyt eduksi, sillä ne imevät itseensä 
vettä tullen raskaiksi ja siten helpom-
miksi heittää. Luonnonmateriaali siis syr-
jäyttää tässä hommassa flashabout ja kei-
nokuidut. Heittokalastuksessa käytettä-
vät zonkerit voi karkeasti jakaa kolmeen 
eri tyyppiin: 

A) Yksihaaraiseen koukkuun sidottu zon-
keri toimii parhaiten kun kalastetaan 
kaislikonrajan tuntumassa, kaislikon 
sisällä tai ruovikoissa, Torbjörn selittää. 
Yksihaaraisen koukun ansiosta se ei tartu 
kovin helposti kaisloihin tai pohjakasvil-
lisuuteen, mutta toisaalta se myös kou-
kuttaa kalat huonommin. Toinen haitta-
puoli yksihaaraiseen koukkuun sidotussa 
perhossa on sen taipumus kulua lop-
puun nopeahkosti kaksiulotteisen muo-
tonsa takia. Perhon littana muoto edes-
auttaa materiaalin joutumista kosketuk-
seen hauen purukaluston kanssa väsytyk-
sen aikana, jolloin perho kuluu.

B) Putkiperhot jotka on sidottu 15 sen-
tin pituisiin muovi- tai messinkiputkiin 
ovat Busterin mukaan kaikista tehokkaim-



Pieniväkäselliset koukut ovat omiaan zonkereille, jotta pyrs-
töt eivät jää väkäsiin kiinni.

pia. Muoviputket ovat parhaita kun per-
hosta halutaan ”suspaava” eli leijuva, kun 
taas messinkiputki on omiaan silloin kun 
halutaan hitaasti uppoava perho. Lyömällä 
vavankärkeä varovasti alaspäin, eli ”jerk-
kaamalla”, tämä perho saadaan noin puo-
lentoista metrin syvyyteen. Niinkin pien 
kuin parin gramman painoero voi olla rat-
kaiseva sille, miten perho liikkuu vedessä.

C) Jaettu, eli ”katkoputkiperho”, on opti-
maalinen vaihtoehto isoa perhoa tavoi-
tellessa. Jotta perhoon saadaan oikea 
liike ja parhaat koukutusominaisuudet, 
putki jaetaan kahtia, kahteen löyhästi toi-
siinsa liitettyyn osaan. Jatkokohtaan kiin-
nitetään ylimääräinen kolmihaarakoukku. 
Tällä tapaa perhoon saadaan yksi koukku 
rungon keskivaiheille ja yksi  päätyyn. 
Vaijeri, joka kulkee perhon läpi ja joka 
kiinnitetään päätykoukkuun sekä peruk-
keeseen, tehdään pianolangasta.
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Täydellinen painotus
”Bullet streamer” on Hollannissa paljon 
käytetty haukiperho, jota heitetään has-
pelivälineillä. Näihin streamereihin sido-
taan yleensä peurankarvoja yhdistet-
tynä isoihin zonkersuikaleisiin. Luotiper-
hot painotetaan ”coneheadia” muistut-
tavalla painolla joka kiinnitetään perhon 
etuosaan. Teoriassa painon pitäisi tehdä 
perhosta helpommin heitettävän, mutta 
käytännössä heittäminen vaikeutuu. 
Tämä johtuu siitä että peurankarvat eivät 
ime itseensä vettä. Lisäksi peurankar-
vat eivät painu märkinä perhon runkoon 
kiinni samalla lailla kuin esimerkiksi zon-
ker, mikä on omiaan parantamaan perhon 
heitto-ominaisuuksia oleellisesti.

Mitä virtaviivaisempia perhot ovat 
heitettäessä, sitä paremmin ne lentä-
vät. Busterin käyttämä, 25 sentin pitui-
nen megazonkeri ei nimittäin ole lyijy-
kynää paksumpi heittotilanteessa. Vasta 
zonkerin osuessa veteen siihen tulee elä-
mää. Myös ”bullet streameria” saa tosin 
zonkeriversiona ja silloin se on toki pit-
käheittoinen. ”Conehead” antaa perholle 
jigimäisen uinnin joka voi olla Torbjörnin 
mukaan todella tehokas lämpimän veden 
aikaan.

-Tämä uintiliike ei tosin ole mieles-
täni  parhaimpia veden ollessa kylmää. 
Liian etupainoinen perho ei suspaa pysäy-
tyksessä vaan jää roikkumaan pää alas-
päin vedessä. Sama tapahtuu liian taka-

Zonkerin tehokkuus pohjautuu elävään liik-
keeseen myös hidastempoisessa kalastuk-
sessa, seikka joka ei liene monelle mikään 
uutuus. Mutta monikaan ei tiedä että sitä 
voi heittää painottamattomana myös heitto-
kalastukseen tarkoitetuilla välineillä.

Kaiku on paljastanut välivedessä ison hauen. Zonkerilla päästään leijuttamaan helposti sen kuonon eteen.
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painoisen perhon kanssa, paitsi että sil-
loin perho roikkuu takapää alaspäin. Lais-
koja talvihaukia kalastaessa, jolloin kalas-
tusrytmi on hidas, on tärkeää että perho 
leijuu paikallaan vedessä, ja siksi perhon 
tulee olla oikein tasapainotettu.

Täydellinen painotus, jonka avulla 
perho saadaan pysähtymään vaakatasoon, 
saadaan helpoiten tekemällä perholle 
kohtalaisen suuri epoksipää tai asenta-

malla kolmihaarakoukku myös perhon 
etuosaan.

-Parhaat kalastustehot saavutetaan 
sitomalla perhon pyrstö kahdesta ohuesta 
10-15 sentin pituisesta zonkersuika-
leesta, ilmoittaa kokenut haukimies.

Kolmen tai useamman suikaleen 
käyttö johtaa sotkuihin, niin heitto- uitto- 
kuin väsytystilanteessakin. Värejä voi 
vaihdella – useimmilla väriyhdistelmillä 

Oikea kelaustekniikka

Kylmässä, alle kymmenasteisessa 
vedessä, parhaaseen tulokseen pääs-
tään kelaamalla perhoa sisään 
hitaasti 30-40 senttiä kerrallaan. 
Tämän jälkeen tehdään pitkä pysäy-
tys, jonka aikana vavankärkeä värisy-
tetään varovasti niin että perho pysyy 
käytännössä paikallaan, mutta sen 
karvat kuitenkin värisevät houkutte-
levasti.

Pidä siima koko ajan suorana, 
jotta tunnet pienimmänkin perhoon 
kohdistuvat tönäisyn. Usein hauki 
imaisee zonkerin yksinkertaisesti 
suunsa avaamalla ja silloin vastaiskun 
pitää tulla nopeasti ennen kuin se syl-
käisee perhon suustaan ulos.

Vedenlämmön noustessa yli kym-
menen asteen nopeahko, katkonainen 
uittotyyli on toiminut parhaiten.

Kuivana zonkeri on pörröinen ja 
kevyt, mutta vettyessään siitä 
tulee painava helppoheittoinen. 
Huomaa akryylipää joka toimii 
vastapainona kolmihaarakoukulle 
tasapainottaen perhon.
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voi saada kalaa. Jotta perhoja olisi helpompi seurata uiton aikana Buster käyttää kui-
tenkin mieluiten vaaleita pyrstösuikaleita jotka antavat hyvän kontrastin tummaa poh-
jaa vasten.

-Parhaat materiaalit ovat mielestäni kani, napakettu tai pesukarhu. Viimeksi mai-
nittu kestää parhaiten hauen hampaissa, mutta toisaalta kanizonkerin liike vedessä on 
muita materiaaleja elävämpi.

Tunnokas vapa ja terävät koukut
-Zonkerkalastuksessa en käytä samoja koukkuja kuin esimerkiksi jerkkihommissa. Isoja, 
kovia vieheitä käyttäessäni suosikkikoukkuni on VMC 8650, mutta zonkerin pyrstökui-
tuja on miltei mahdoton selvittää kun ne ovat sotkeutuneet VMC:n isoihin väkäsiin. 
Siksi olen siirtynyt Gamakatsun TR 13-koukkuun koossa 2/0. Gamakatsu on varustettu 
mikroväkäsillä ja on todella terävä.

-Täydellisen zonker-vavan viehesuositus sopii 20-70 gramman haarukkaan. Kuu-
lostaa ehkä omituiselta, että zonkeri painaa jopa 30-60 grammaa kun se on imenyt 
itseensä vettä, mutta tämä on totuus. Vavan kärjen tulee olla herkkä ja ohut, mutta 
kuitenkin tarpeeksi jäykkä, jotta perhoa pystytään värisyttämään pysäytysten aikana. 
Jämäkkyyttä tarvitaan myös vastaiskun tekemiseen.

-Vavan täytyy olla niin herkkä että varovaisetkin tärpit on helppo tuntea. Yleensä 
hauet nimittäin ottavat perhon paljon varovaisemmin kuin isot, nopeauintiset vaaput. 
Yhdeksän, kymmenen jalan pituinen vapa antaa pisimmät heitot, mutta kymmenen 
jalan pituinen vapa on jo hieman kömpelön oloinen. Kahdeksanjalkaisella vavalla pystyy 
uittamaan perhoa parhaiten, mutta silloin heittopituudet kärsivät hieman.

Sopiva siima ja peruke
Siiman ei tule olla liian paksu. Parhaisiin tuloksiin Buster on päässyt 0,15 mm puno-
tulla siimalla. Merkeistä esimerkiksi Power Pro toimii hyvin. Keltainen siima on näky-
vyytensä ansiosta Busterin mieleen. Usein tärpin nimittäin huomaa siitä, että siima 
käyttäytyy epäluonnollisesti tuleen ja ajelehtimissuuntaan katsoen.

-Oikean perukkeen valikoiminen on tarkkaa touhua, koska peruke vaikuttaa hel-
posti perhon tasapainoon. Toiset pitävät fluorocarbonista, mutta itse olen tiputtanut 
liian monta isoa haukea fluorocarbonperukkeen takia. Suosikkiperukkeeni teenkin titaa-
nista, esimerkiksi Boasta. Boa on huomattavasti kevyempää kuin teräsvaijeri ja se kes-
tää monen monta haukea. Yhdistän perukkeen heittosiimaan kolmikierroksisella verisol-
mulla jonka sidon pieneen leikariin, joka toimii perukkeen ja heittosiimaan liitoksena. 
Vavalla, jonka viehesuositus on 20-70 grammaa ei pysty antamaan kalalle kuin kolmen, 
neljän kilon paineen, minkä takia ylisuuri leikari on turha. Parhaan toimivuuden saavut-
taakseni käytän perhon kiinnittämiseen hakasta ilman leikaria.

OIKEAN PERUKKEEN VALIKOIMINEN  ”
ON TARKKAA TOUHUA, KOSKA PERUKE 
VAIKUTTAA HELPOSTI PERHON TASAPAINOON. 
TOISET PITÄVÄT FLUOROCARBONISTA, MUTTA 
ITSE OLEN TIPUTTANUT LIIAN MONTA ISOA 
HAUKEA FLUOROCARBONPERUKKEEN TAKIA.
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Heittokalastaja ehtii tehdä päivän aikana 
huomattavan paljon enemmän heit-

toja kuin perhokalastaja. Tämä tarkoittaa 
että useammalla kalalla on mahdollisuus 

nähdä perhosi.
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