KIRIO HAAVISSA. Luonnonkudusta syntynyt pieni kirjolohikin on
todellinen taistelija.

RAOOVNAN KANAVAPOOLI. Radovnalla kalat nousivat pinturiinkin.

LOVENIAN SUUR IN JOKI Sava
halkoo maan luoteesta kaakkoon
yheyen Belgradin kohdalla Serbiassa
Tonavaan. Savan latvat sivujokineen 510veniassa ovat helposti saavutettavissa olevia erinäin kala isia ja kaun iira pienehköjä
jokia krisraJl inki rkkaine vesineen. IdeaaJisia siis pcrhokalastuksellc, johon ne ovatki n lähes yksinomaan kalastllssäännöin
varattuja. Vaikka jokien vedet yleensä ovat
todella kirkkaita, on Slovcniaan rnarkaavan perhokalasrajan hyvä pitää mielessä,
että runsaiden smeiden seurauksena monet JOCt sa mentuvat kalasruskelvorrorniksi
muutamiksi sateiden jälkeisiksi päiviksi.
Oma ensimmäinen Slovenian reissumme ajoirrui syyskuun toiselle vi ikolle ja
saimme nauttia pääosi n loistavasta säästä
ja kristallinkirkkaisra vesistä uskomanoman kauniin joki luonnon keskellä.

Näkymäe olivaekin

S

Ensikosketus Slovenian vesiin
Jo ennen yhdeksäksi sovitma tapaamista
oppaamme Rok Lusrrikin (www.lustrik.
com) kanssa en näcimme kävä istä pensionaattimme vieressä virtaavan Savica-joen
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yliceävällä sillalla.

savisameisiin tai rummaveris iin ereläsuomalaisii n jokiimme verrattuna uskomattomat: vesi oli sinivih reän sävyistä mutta
aivan käsi nämättö män kirkasta.
Vaalea kalkkikivisorapohja erotm i selvästi useiden metrien syvyyteen ja m ikä
parasta. heti ensi silmäyksellä pyscyimme
laskemaan ainakin kymmenku nta kalaa
pohjan painanreissa ja hieman isompien
pultereiden takana. Kalat olivat harjuksia,
taimenia sekä kirj oloh ia ja iso immat vaiktlttivat noin 50 senrin kokoisilta. H arm i,
enä Bohinj-järveen laskeva Savica on kalascuskiellossa. sillä joki oli todella kaunis.
Terassil la kahvia siema illessam me päätimme pä ivän kalastuskohtecmme ja Rokin suosituksesta päädyi mme Sava-jokeen
Radovlj ica-nimiscn kaupungin seutuvi lla.
M eitä hieman kummasmni, kun Rok
kertoi, en ei vesi ole siellä ni in ki rkasta,
mutta kaloja on paljon. Kuulemma 2025 kalaa päivässä olisi aivan normaal ia!
Ensisijaisesti meitä olisivat kiin nostaneet
kalkkiv irtamaiset pinruripaikat. muna
Rok kertoi , että ylemmällä Sava-joella

pinraperhoilla kalan narraamlJlen on
hyvi n haasteellista. Kalat civät yksinkertaisesti nouse pinrurii n. Sava Dolinka
-joen Triglavin kansall ispuistosta laskeva
sivujoki Radovna olisi kuu lemma tästä
po ikkeus. Omat kokemuksemme sittemmin vahvistivat Rokin käs ityksen olevan
perusteltu.

Sava-joki Radovljican
kaLJ.PLJ.r1giQ . ~Oh<Jil.I. l il
Ukancisra noin 50 ki lomerriä Sava Boh injka -joen laaksoa ajettuamme saavuimme Bledin kaupungin lähellä sijai[Sevaan
Radovljican kaupunkiin. Kolmenkymmenen euron hintaiset C&R -luvat ostimme
Medo Bar -nimisestä ravintolasta R.1dovljicasra, muna koko ylemmän Sava-joen
kalasmspaikoille saa lup ia Fauna-nim isestä perhokalastusliikkeesrä Bledistäkin.
Tämä kauppa on varmasti Medo Baria
helpommin löydettävissä Bledin pääkadun va n'elta (katso www.faunabled.com).
Näi ll ä sivu illa on myös jatkuvasti päivi tcyvää tietoa läh eisten jokien kalastusolosuhreista.

SAVAN HARIUS. Oppaamme Rok Lustrik esittelee paikallista purje-evää.

•

nl

ensikertalaisen kokemuksia
Balkanin niemimaan pikkuvaltion kristallinkirkkaat vedet virtaavat
uskomattoman kauniin jokiluonnon keskellä. Slovenia on perhokalastajan paratiisi.
Sava Bohillj ka ja Sava Dolinka -joet
yhryvät hieman Radovljican kaupllngis( 3 ylävirtaan. Joki oli täällä suh teell ise n
vuolas. mu na ainakin näi n syysku un alun
virraamilla vielä oikein mu kavasti kalasrctravissa. Perille joen ralHaa n päästyä mme
hämm äsrelimmc Rokin puheita samcasta

vedestä: mei kälä isin silmin ves i oli hyvi nkin kirkasm. No myönncnäköön, enä
verrattuna Savican veteen joki oli selvästi
vihcrrävämpää eikä kaloja pystynyt paikaUisramaa n.
Uo ma oli näillä scudu in hyvin vaihteleva. Löytyi kovaakin koskea isoine

JONNE HEINO

kivi neen, sorapohjaisia rimejä. silei tä
niska-alueita ja isoja hi taam min vircaavia
poolcja. Me aloi rillllllc Roki n ohjauksesra
erään so rarimen alaosasra. Sen pohja oli
päänkoko isra ja sirä pienempää kiveä ja
so raa ja nopea, lähes koskilllainen niva
rauhoitrui kohdal lam me rasa iscksi muna
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Aamupäivä kuitenkin kirkastu i jälleen
noin kymmeneen mennessä, jolloin
olimme jo matkalla kohti Blediä Faunanimiseen kalasrusrarvikeliikkeeseen, JOSta
lähiseudun kalasrusluvar voisi ostaa. Samalla vo isi täydentää perhovalikoimaa ja
hankkia muitakin tarpeellisia vermeitä.
Liike löytyikin helposti pääkadun
va rrelta ja osoi ttautui ammauimaiscksi.
Herra Mikecin neuvosta han kimme vielä
myymälää vastapäätä olevasta kirjakaupasta Bledin alueen 1:30 000 mittakaavaisen kartan, josta olikin verraton hyöty
etenkin keskiviikon Radovna-joen reissulla. Keskinäisi mme tämän tiistaipäivän
kalastu ksen Sava Bledin kalastusseuran
al ueelle, jonka hoidossa olevat vedet alkavat Sava-joen voimalaitospadolta vajaa 10
km Bledistä ylävirtaan ja päättyisivät Sava
Dolinka ja Sava Bohinka jokien yhtymäkohtaan Radovljicall kohdalla. KaIastettavaa siis riittäisi.
Mitään järkeä ei tietysti olisi yrittää
yhdessä päivässä kolma näin laajaa vesialueua ja senpä vuoksi keski timme onkimisemme jokioslluteen, joka on lähinnä
B1cd-järveä.

~en

SAVAN HARJUS. Savan kalasto koostuu pääasiassa taimenesta, kirjolohesta ja harjuksesta. Kalat ovat todella kauniita.
jatkuvaa kalojen väsyttelyä ollut. Vaikka
huopeer ja montut olivat codella hyvännäköisiä, en aluksi va in onnistunut muuhun
ku in pariin hyvään tärppiin ja muutaman
hetken kestäneeseen kosketukseen sii man
päässä olevan kalan kanssa.
Lopulta, noin tunnin kalascamisen
jälkeen. vastarannan lehväsrön alapllolisra
juonnecra onkiessani näin kuinka kullanvärinen hahmo syöksyi nopeasti sivulle
kohti perhoni oletettavaa reittiä. Nopean
vastaiskun jälkeen vihdoin kala tu nrui
olevan kunnolla kiinni.
Rok ounasteli kalan olevan hyvänkokoinen marmoriraimcll tai haljus. Jälkimmäinen arvaus osoittautu ikin oikeaksi.
Noin kymmenen minuutin väsyryksen
jälkeen reilusti alavirrassa, jossa virraus oli
jo rauhallisempi, sain kalan haaviin: kaunis kuIJansävyinen 47 sencin adrialainen
harjus.
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Tape oli kalasteUuc ylempänä ja kertoi
salaperäisesti, että vielä hieman ylempänä
on melkoinen näky. Ku ljimme muutamia
satoja metrejä yläv irtaan, jossa jokeen
yhtyi betonisen wnnelirakenteen kau na
sivuvirta. Tunnelista purkautuvan veden
ja luonnonuoman välisellä noin kymmenisen metriä pitkällä ja nelisen metriä
leveällä rakenneculla osuudella oli parisenkym mentä kalaa, joista suurimmat olivat
todella muhkeita, arviolta 2-3-kiloisia.
Kalat eivät vaikuttaneet jalosukuisilta
ja hetken niitä katsonuaan Rok sanoi, että
isoimmat niistä ovat jokibarbeja ja joukossa on myös säyneitä. Rok kenoi barbien
olevan todella hyviä urheilukaloja. kovia
taistelijoita, mutta harvinaisia saalii ta.

?a\l(l~IEOclj(Juusi päi\l~
T iistaiaamu valkeni Triglavin kansallispuisto n kainalossa hernerokkasumuisena.

KO\laa yrity?t~ .
Aamupäiväl lä yhdentoista aikaan aurinko
paistoi pilvertömäl rä taivaalta ja lämpötila
oli jo yli kahdenkymmenen, kun kahlasimme tavoittelemaan sillalta paikalliscamiamme kaloja. Tässä huomas i erittäin
hyvin sen, kuinka helppoa on havaita
kalar suoraan ylhäältä, mutta tavanomaisesta kahlaavan onkimiehen katselukul masta oli hyvin vaikeaa, ellei mahdotonta,
paikallistaa pohjakivien takana lepääviä
raimenia ja ki rjolohia.
Annoimme sillalta vuoron perään toisiHemme ohjeita, jotka johdattivat heitot
kohdalleen ja perhot oikeaan paikkaan,
lTIutta siitä huolimana kumpikaan meistä
ei saanut vi rran asukkeja kelpuuttamaan
perhojamme. Säikkyjä kalat eivät olleet,
va ikka vesi oli tavattoman ki rkasta. Mietim mekin, kuinka onkiminen onnistuisi
iltahämärässä - olisiv<ltkohan kalat silloin
aktiivisempia.
Sloveniassa on kuitenkin yleinen kalastussäänrö, joka sallii kalastuksen vain <luringo nnoususta auringon laskuun, joten
kotoisilla vesiUämme tehokas yökalasrus
ei täällä ole mahdollista. Tällä alueella
oli voimassa myös eri koinen sääntö, joka
määräsi että peru kkecssa ei saanut käynää
minkään laista painoa, ei edes lyijytöntä
- perhossa sen sijaan kyllä.

ROK JASÄYNE. Muitakin kaloja kuin rasvaevällisiä Slovenian joista löytyy. Näistä etenkin jokibarbit ovat mainioita urheilukaloja.

~aliltjlJh~()??a6:::q.
Ikävä kyllä on m yö nnerrävä. että taiconi
eivät riinänecr selvästi paikallisrcnavien
kalojen narutramiseen. Koetin kaikki
osaamani niksit ja käytin kaikki mahdol ~
lisesri pelittävi ltä [Untllvat perhovaihroehdor, jopa srreamerirkin, mutta tu loksetta.
Parin tunnin sitkeä n yri ttä misen jäl-

keen iscahdin ranrapenkan varjoon ja nautin jokiveden jäähdyrrämän virvokkeen.
Se lievensi hieman o rastavaa pettymystä.

Toisaalta erinomainen sää ja kau ni it maisemat sekä uskomarroman hieno kaJaisa
joki edessän i olivat jo sinällään asioi ta,
joista oli syytä codella nauttia. Ei hän se
saalis ole niin tärkeää ...

TLl1kkE;ja!
Aurinko porotti pilvcnömälrä taivaalta ja
syksyn värejä alkoi jo hieman näkyä jokea reu nusmvissa lehri metsissä. Katseeni

harhaillessa ranravesissä havaitsi n vastarannan pusi kon alapuolella mi kin . Todellakin, hetken kulmtua uudelleen tuikki ja
nyt hieman ylem pänä. Siirryin varovasti
lähemmäksi ja totesin pusi kon alapuolella
olevan useita kaloja, muna niiden lajia en
vo inut tunnistaa. Kalat kävivät toistuvasti
pin nassa, muna en eronalltJ[ ta i nähnyt
pinnalla tai ilmassa minkäänlaisia hyönteisiä.
Ta rjosin alimpina pinroville kaloi lle
pienimpiä pintureicani, muna mitää n ei
tapahtunut. Kalat jatkoivat pintomisra
perhojeni lipuessa vierestä (ai päältä rauhallisesti ohi. Koetin saada niin luonnollisen ja viistämänömän uiton kuin mahdollista ja mielestäni siinä kohtuullisesti
onnistui nkin. Kalat eivät silti kelptlunaneet tarjoustani, yksikään pikkupinrureistan i tai kalvoroi kkujistani ei kelvannut.
Lähemmäksi kah larruani havaitsin vi rrassa todella runsaasti kaloja, joista osa oli

selvästi tummempia kuin to iset. Ongin
täl täkin seisomalta perhoa vä lillä vaihtaen
lähes tunnin ilman minkäänlaista tulosta.
Kyllä täytyy myö ntää, enä tämmöinen
söi miestä! Vihdoin hieman alempana
aivan ra nnan tUJ1[lImassa pinronllt kala
kel putl ni pienen hannaan häkiläpinraperhoni. Piakkoin noin 30 sentin harjus sai
vapautensa takaisin.
Rokin edellisen päivän neuvoista viisastuneena hylkäs in pinrurit ja kiinnitin
perukkeeseeni pienen PheasanrTail -nymfin ja samalla ohensin peruketta 6X-kärkeen eli 0.13 mill ii n. Kalat kyllä liikkuivat
olenamaani perhon sijainripaikkaan aivan
kui n nymfin sieparakseen, muna vastaisku ni tuotti vain siimat silmille. Vihdo in
kuitenkin onnistuin ajoituksessa ja tuns in
kalan painon siiman kärjessä ja vapa taipU I.
Tämäkään OtuS ei kauan miettinyt,
vaan teki aivan usko matto man syöksyn
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