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ANKERIASARKKU
Pioneerityötä vaelluskalojen hyväksi.

Vesijärven kalastusalue rakensi Vääksynjoen 
patoon vuonna 2014 Suomen suurimman 
ankeriasarkun, jolla pyydystetään Vesijärvestä 
kutuvaellukselle Sargassomerelle lähteviä 
ankeriaita. Muulloin vesi virtaa vapaasti 
pyydyksen ohi. 
Arkkuun uineet ankeriaat merkitään ja 
kuljetetaan autolla merelle jatkamaan 
kutuvaellustaan. Ilman pyyntilaitetta 
ankeriaat pyrkisivät mereen Kymijokea 
pitkin, jossa suurin osa ankeriaista 
todennäköisesti menehtyisi voimalaitosten 
turbiineissa.  Ankeriasarkkua käytetään 
pääasiassa kevät- ja syysvirtaamien aikaan. 
Pyyntikauden ulkopuolella vesi virtaa 
vapaasti arkun läpi.

Ankeriaanpoikaset syntyvät Sargassomerellä 
ja kulkeutuvat sieltä muutaman vuoden 
kuluessa Euroopan rannikolle. Nämä 
6 –12-senttiset läpikuultavat lasiankeriaat 

Pyydystä käytetään pääasiassa
kevät- ja syysvirtaamien aikaan, 
jolloin arkku tyhjennetään pari kertaa 
viikossa.  Arkusta on saatu vuosittain 
saaliiksi vajaat 300 ankeriasta. 
Ankeriaiden keskipituus on ollut 92,6 
cm ja keskipaino 1469 g. 

Ankeriaat 
kuljetetaan merelle 
jatkamaan 
kutuvaellustaan.

Patoluukusta alas uivat 
ankeriaat ohjautuvat 
virtauksen mukana 
teräskouruun, josta ne 
päätyvät yhdysputkea 
pitkin puuarkkuun. 

Ankeriaat vapautetaan
Ahvenkoskenlahdelle
Kymijoen alajuoksulla.
Ankeriaita on toimitettu
sinne kolmen vuoden aikana 
830 kappaletta.

Vääksyn arkusta saaliiksi saadut 
ankeriaat on merkitty 
T-ankkurimerkillä. Kaukaisin 
merkkipalautus on tullut 1300 
kilometrin päästä Tanskan salmilta.

SARGASSOMERISEVERN-JOKI

kertyvät jokisuistoihin, mistä jatkavat 
makeisiin vesiin kasvamaan. Lasiankeriaita 
pyydetään näiltä alueilta viljelylaitoksiin 
jatkokasvatukseen ja osa niistä päätyy 
edelleen istukkaiksi patojen sulkemiin 
sisävesiin, myös Suomeen ja Vesijärveen.

Euroopan rannikkojokiin nousevien 
lasiankeriaiden määrät ovat dramaattisesti
vähentyneet 1980-luvun alusta lähtien. Syitä 
ovat mm. luontaisten kasvualueiden 
väheneminen, sisävesiin pääsyn estyminen 
patorakennelmien vuoksi, liian tehokas 
pyynti, ympäristömyrkyt, japaninankeriaan 
sukkulamatoloiset, luontainen 
kannanvaihtelu ja Golfvirran pohjoisreunan 
siirtyminen aiempaa pohjoisemmaksi.

Suurista vesistöistämme ankeriasta lienee 
noussut runsaimmin Kymijokeen ja
Kokemäenjokeen. Vesijärvi on ollut 
luontaisesti merkittävä ankeriasjärvi;
Vääksynjoesta on kalastettu ankeriaita jo 
1500-luvulla.
Pitkäikäisellä ankeriaalla on myönteistä 
merkitystä vesien tilalle, sillä petokalana se 
pitää osaltaan järven ravintoketjua 
tasapainossa.
Mereen laskevien jokien patoamisen myötä 
ankeriaiden luontainen nousu järviimme on
lähes kokonaan estynyt, mutta istutettuna 
sitä on nykyisin useissa vesistöissä, myös
Vesijärvessä.

Ankeriaiden 
ainoa kutualue

Ankeriaiden ainoa kutualue
Suomen sisävesien ankeriaat ovat pääosin
istutuksista peräisin. Suomen lajien
uhanalaisuus 2010 -mietinnössä ankerias
luokiteltiin erittäin uhanalaiseksi.
Vääksynjoen ankeriasarkku on merkittävä
edistysaskel Suomen ankeriaskannan
suojelussa ja ylipäätään ainoita
vaelluskalojen alasvaellusta turvaavia 
järjestelyitä Suomessa.
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Kuva: Teemu Lakka

Lisätietoa ankeriaasta:


