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Asia: WWF Suomen esitys uhanalaisimpien kalalajien / -kantojen rauhoittamiseksi
Järvilohi, Saimaan nieriä, meriharjus ja meritaimen ovat Suomen lajien uhanalaisuusluokituksen
(2010) mukaan äärimmäisen uhanalaisia. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen mukaan
kolme ensin mainittua ovat vaarassa kuolla sukupuuttoon, ja meritaimenkin kokee kohta saman
kohtalon, jos konkreettisia suojelutoimia ei tehdä pikaisesti. Äärimmäisen uhanalaiseksi
luokiteltua meritaimenta voi kuitenkin löytyä kalatiskistä aivan laillisesti. Äärimmäisen
uhanalaiseksi luokiteltua järvilohta, Saimaan nieriää ja meriharjusta voi myös pyytää lähes
rajoituksetta.
WWF Suomi esittää maa- ja metsätalousministeriölle, että se rauhoittaisi vähintään
kyseiset äärimmäisen uhanalaiseksi luokiteltujen kalalajien luonnossa lisääntyvät kannat
kalastukselta toistaiseksi. Merkittäviä kalastuksen säätely- ja hoitotoimenpiteitä tarvitaan
myös erittäin uhanalaisiksi luokiteltujen vaellussiian, Etelä-Suomen sisävesitaimenen ja
ankeriaan kohdalla.
Luonnossa syntyneet ja luonnonlisääntymistä tukemaan istutetut lohikalat voidaan erottaa
saaliiksi otettavista lajikumppaneistaan rasvaeväleikkauksen avulla. Tämä edellyttää, että
saaliiksi tarkoitetuilta kalanviljelylaitoksilta tulevilta kaloilta poistetaan rasvaevä ennen niiden
vapauttamista luonnonvesiin. Näin saaliiksi voisi valikoida ainoastaan rasvaeväleikattuja
yksilöitä. Samalla luonnossa syntyneet ja luonnontuotantoa suoraan tukemaan tarkoitetut
rasvaevälliset istukkaat voitaisiin vapauttaa pyydyksistä.
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos esittää kalastuksen säätelyä ja ohjausta
hoitotoimenpiteeksi lähes kaikkien uhanalaisten kalalajiemme kohdalla. Äärimmäisen
uhanalaisten nisäkkäiden metsästys on kielletty jo vuosikymmeniä sitten, ja lajit on rauhoitettu
pysyvästi. On käsittämätöntä, ettei äärimmäisen uhanalaisten kalojen kalastuksen suhteen ole
noudatettu samaa logiikkaa kuin nisäkkäiden metsästyksen suhteen.
Kalastus ei ole uhanalaisten kalalajien ainoa uhka. Muita merkittäviä uhanalaisuuden syitä ovat
vesirakentaminen ja heikko vedenlaatu. Etenkin rehevöityminen on heikentänyt merialueiden
tilaa. Vaellusesteet ja virtaaman säännöstely ovat jo kauan heikentäneet vaelluskalojen

mahdollisuuksia luontaiseen lisääntymiseen. Näihin tekijöihin tulee edelleen vaikuttaa.
Kalastuksen ohjaamisella kalalajien uhanalaisuuteen pystytään kuitenkin vaikuttamaan
nopeammin ja yksinkertaisemmin kuin muihin uhkatekijöihin. Lisäksi äärimmäisen uhanalaisten
kalalajien rauhoittaminen olisi johdonmukaista ja vastaisi yleistä oikeuskäsitystä.
WWF:n näkemyksen mukaan järvilohen, Saimaan nieriän, meriharjuksen ja meritaimenen
luonnonkantojen rauhoittamisesta ei aiheudu kohtuutonta haittaa millekään taholle. Samalla
kalakantojen elinvoimaisuuden palauttamiseen tähtäävien tuki-istutusten teho parantuisi.
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