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Karjalan piirit

Taimenia
pyritään
suojelemaan
Ympäristö
Suomen ja Venäjän
välillä vaeltavien
taimenten määrä
on huolestuttavasti
vähentynyt Oulangan
rajavesistössä.
Uudessa projektissa
kerrotaan, että
taimenista voi saada
paljon tuloja.
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Oulangan—Pääjärven vesistössä
eläviä taimenia tutkitaan ja pyritään suojelemaan PRO TROUT–
Karelia CBC hankkeen raameissa.
Hanke kestää kaksi vuotta.
Hankkeen osanottajat haastattelevat Louhen piirissä ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita aloittamaan
”taimenystävällistä” kalastusalan
yritystoimintaa ja tarjoavat heille
koulutusta. Kuka tahansa Louhen
piirissä asuva voi osallistua kyselyihin hankkeen VKontakte-suvulla.
— Kotitarvekalastajille järjestetään tilaisuuksia, joissa valmistetaan taimenystävällisiä pyyntivälineitä, kerrotaan kalastuslain
säännöistä ja uudistuksista ja näytetään miten taimen vapautetaan

koukusta ja lasketaan takaisin veteen mahdollisimman turvallisesti. Usein käy niin, että koukkuun
tarttuva taimen on alamittainen,
eli alle 60 senttiä, jollaiset on lain
mukaan päästettävä takaisin veteen mahdollisimman vähin vaurioin, PRO TROUT -hankkeen projektipäällikkö Raisa Nikula kertoo.
Yksi paikallisten asukkaiden
mielipiteiden kysymisen aihe
projektissa on se, mikä olisi heidän mielestään oikeudenmukainen ja perusteltu tapa jakaa se kalansaalis, joka rajan yli vaeltavasta taimenkannasta voidaan pyytää
kestävästi.

Kalasaalista voitaisiin
rajoittaa
Sekä Venäjällä että Suomessa on
perinteet, että isoja taimenia on
saanut kalastaa niin paljon kuin
vain on onnistunut kiinni saamaan.
Veden alla piilossa olevan luonnonvarain vähenemistä on yksittäisen
kalastajan vaikea huomata ja muut-

,, Kaikkein

isoimmat
taimenet pitäisi
kalastajien
päästää aina
elävänä vapaaksi.

taa kalastustapojaan, ennen kuin
on ehkä jo liian myöhäistä.
— Uskomme kuitenkin, että lähes kaikille kalastajille on tärkeää,
että myös heidän omat tai heidän
läheistensä lapset, lapsenlapset ja
vielä lapsenlapsenlapsetkin voivat
kalastaa suuria, villejä taimenia,
ja että he sen vuoksi ovat valmiita rajoittamaan omaa taimensaalistaan, hankekoordinaattori Svetlana
Ponomareva sanoo.
Projektin osanottajien mukaan täy
d ellinen taimenen
kalas
t uskielto koko vesistöön
olisi raskas isku paikallisille
kalastuskulttuureille rajan
molemmin puolin. Projekti pyrkii
vakuuttamaan taimenten kanssa
elinalueen jakavat ihmiset siitä,
että taimenista voi saada paljon
enemmän tuloja ja hyvinvointia
myymällä niihin perustuvia
palveluita kalastusturisteille, kuin
vaikkapa pyydystämällä verkoilla
suuren määrän taimenia kerralla ja
myymällä ne ruuaksi.
— Venäjän lainsäätäjät ovat tulleet taimenten kalastuspaineen
vähentämisessä vähän aikaa sitten avuksi: kalastuslaki uudistettiin niin, että Pääjärvelle tuli taimenelle kalastajakohtainen päiväkiintiö viisi kiloa. Suomen puolella,
missä noin puolet Pääjärven taimenista on syntynyt ja minne ne palaavat kutemaan, taimenen kalastuskiintiöt ovat olleet voimassa
1990-luvun lopulta alkaen, Raisa
Nikula lisää.

Kuvassa on Paanajärven puistossa vuonna 2012 pyydystetty taimen.
KUVA: AKU AHLHOLM/METSÄHALLITUS

Kalastussäännöt
tarkastelun kohteena
Projektissa kasvatetaan taimenia
pieni määrä, koska halutaan tutkia taimenenpoikasten luonnollisen kuolleisuuden syitä. Poikasten
kuolleisuudesta tarvitaan tietoa,
jotta voidaan nykyistä paremmin
arvioida mikä on turvallinen aikuisten taimenten kalastuksen määrä.
— Paras keino lisätä taimenten
määrää on antaa yhä useamman
taimenen kasvaa yhä isommaksi ja
vanhemmaksi, ennen kuin kalastajat ottavat ne saaliiksi. Iso, vanhempi taimen tuottaa paljon enemmän
mätimunia kuin ensimmäistä kertaa kudulla oleva nuorempi taimen,
ja sillä tiedetään olevan tehokkaaseen kasvamiseen ja hengissä selviytymiseen tarvittava geeniperimä, jonka se siirtää poikasilleen,
Raisa Nikula toteaa.
Jotta yhä useampi taimen ehtisi elämään nykyistä vanhemmaksi ja tuottamaan mahdollisimman
paljon jälkeläisiä, hanke pyrkii kertomaan taimenkantaa uhkaavista
tekijöistä ja toisaalta elinvoimaisen taimenkannan tarjoamista toimeentulon mahdollisuuksista paikallisille asukkaille.

— Suomen puolella olevien jokikalastusalueiden kalastussäännöt ovat myös hankkeessa kriittisen tarkastelun kohteena ja sielläkin pyritään saamaan käyttöön
uusia kalastuksen rajoittamisen
keinoja, esimerkiksi ylämitta. Se
tarkoittaa, että kaikkein isoimmat
taimenet, vaikkapa yli 75 senttiä
pitkät, pitäisi kalastajien päästää
aina elävänä vapaaksi, Nikula sanoo. KS
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Tiedotusmateriaalia kursseille

Pääjärven maisemat houkuttelevat turisteja ja kalastajia. KUVA: SVETLANA PONOMAREVA

Projektissa tehdään oppi- ja tiedotusmateriaalia kestävästä kalastuksesta
ja taimenten elämänkierrosta. Yhteistyötä tehdään Paanajärven kansallispuiston kanssa ja myös Louhen piirihallinnon kanssa.
Nuoret ja aikuiset, joita kiinnostaa
luonto- ja kalastusmatkailualan yrittäjäksi ryhtyminen, voivat osallistua
hankkeen järjestämille kursseille. Mu-

kaan tähän toimintaan pääsee ottamalla yhteyttä Pääjärvellä työskentelevään hankekoordinaattoriin Svetlana
Ponomarevaan.
Kuluvan kesän aikana kerätään
haastatteluilta tietoa henkilökohtaisista koulutustarpeista ja syksyllä suunnitellaan kurssien aikataulu ja aiheet tarkemmin. KS

