Uhanalaisuusluokka: Äärimmäisen uhanalainen
Rasvaevällinen järvilohi rauhoitettu kokonaan Vuoksen
ja Hiitolanjoen vesistöissä (VNA 1360/2015). Rasvaevätön järvilohi rauhoitettu kesäkuun 1 päivästä elokuun
31 päivään keskeisellä vaellusreitillä Vuoksen vesistössä.
Rauhoitettu joessa ja purossa elokuun 1 päivästä marraskuun 30 päivään (VNA 1360/2015).
Alamitta: rasvaeväleikattu 60 cm (VNA 1360/2015)
Avainalueita:
• Saimaa – Pielisjoki, Ala-Koitajoki
• Pielinen – Lieksanjoki

Kalasta kestävästi:
• Vapaa-ajan kalastuksessa Vuoksen vesistöalueella on sallittua
enintään yhden rasvaeväleikatun järvilohen saaliiksi ottaminen 		
kalastajaa ja vuorokautta kohti (VNA 1360/2015).
• Kalastus kohojen avulla pinnan läheisyyteen tai väliveteen asetetulla kalatäkyisellä koukkupyydyksellä on kielletty järvilohen
keskeisellä vaellusreitillä sekä Kuolimossa (VNA 1360/2015).
• Vähennä koukkujen määrää vieheissä ja täkyrakseissa. Käytä pihtejä,
solmutonta ja kumipintaista haavia sekä vesiastiaa kalan vapautuk- 		
sen apuna.
• Käytä enintään 2-4 verkkoa. Vältä tiheiden verkkojen käyttöä.
• Kalasta monipuolisesti eri lajeja.
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Järvilohi (Salmo salar m. sebago)

Saimaan
uhanalaiset lohikalat

Selvitä paikalliset kalastusrajoitukset
aina ennen kalastusta!
Järvitaimen

Elinkierto:
• Lisääntyminen ja poikasvuodet koskialueilla
• Syönnösvaellus järvialueilla
Uhkatekijät:
• Kulku lisääntymisalueille estynyt

1 Leveä pyrstön tyvi, pyrstöevä alkaa loivasti
2 Pilkutus kylkiviivan molemmin puolin
3 Suun takareuna ohittaa silmän

Järvilohi
1 Kapea pyrstön tyvi, pyrstöevä alkaa jyrkästi
2 Pilkutus lähinnä hartioissa
3 Suun takareuna silmän tasossa

• Suuri osa lisääntymisalueista tuhoutunut
• Luontainen lisääntyminen hyvin vähäistä

Lisätietoja ELY-keskuksista:

• Perinnöllinen monimuotoisuus äärimmäisen heikko

Joensuun toimipaikka:
Johtava kalatalousasiantuntija Veli-Matti Kaijomaa, puh. 0295 026 059
Kalastusbiologi Timo Turunen, puh. 0295 026 112

• Voimakas kalastuspaine järvialueilla (mm. vetouistelu
ja verkkokalastus)

Mikkelin toimipaikka:
Johtava kalatalousasiantuntija Jorma Tiitinen, puh. 0295 024 095
Kalatalousasiantuntija Seppo Reponen, puh. 0295 024 078
Kuopion toimipaikka:
Johtava kalatalousasiantuntija Timo Takkunen, puh. 0295 026 626
Kalatalousasiantuntija Kari Kosunen, puh. 0295 026 585
Kouvolan toimipaikka:
Johtava kalatalousasiantuntija Tuomas Oikari, puh. 0295 029 075
Kalastusbiologi Kauko Poikola, puh. 0295 029 079

www.jarvilohi.fi

Pohjois-Savon ELY-keskus, Joensuun toimipaikka
Kauppakatu 40 B, PL 69, 80101 Joensuu
Email: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
www.ely-keskus.fi

www.jarvilohi.fi

Harjus (Thymallus thymallus)

Taimen (Salmo trutta)

Uhanalaisuusluokka: Silmälläpidettävä

Uhanalaisuusluokka: Erittäin uhanalainen

Rauhoitettu huhtikuun 1 päivästä toukokuun 31 päivään

Rasvaevällinen taimen rauhoitettu kokonaan

(VNA 1360/2015).
Alamitta: 35 cm (VNA 1360/2015)

Nieriä (Salvelinus alpinus)

Avainalueita:

Uhanalaisuusluokka: Äärimmäisen uhanalainen

• Pielinen, Pihlajavesi, Puruvesi, Suur-Saimaa, Lieksanjoki

Rauhoitettu kokonaan Kuolimossa ja Saimaassa Puuma-

Elinkierto:

muualla Vuoksen vesistössä syyskuun 1 päivästä marras-

lansalmen ja Vuoksenniskan välisellä alueella. Rauhoitettu
kuun 30 päivään (VNA 1360/2015).

• Järvi- ja jokikutuisia kantoja
• Lisääntymis- ja elinalueet virtavesissä tai suurten selkävesien kivikkorannoilla ja karikoilla

Alamitta: 60 cm (VNA 1360/2015)
Avainalueita:

• Paikkauskollinen laji, ei vaellusta

• Kuolimo ja eräät eteläisen Saimaan alueet
(mm. Luonteri, Ruokovesi ja Yövesi)

Uhkatekijät:
• Lisääntymisalueiden tila heikentynyt (rehevöityminen,
kiintoaines)

Elinkierto:
• Elinalueet järvialueiden syvänteissä

• Kannat heikkoja ja paikallisia
• Kannat eivät kestä voimakasta kalastuspainetta
(mm. verkko, onki ja pilkki)

• Lisääntyminen kivikko- ja sorapohjaisissa rantavesissä
Uhkatekijät:
• Ainoa alkuperäinen kanta vain Kuolimossa
• Luontaista lisääntymistä havaittu Kuolimon lisäksi vain
Luonterissa, Ruokovedessä, Yövedessä ja Kolovedessä
• Perinnöllinen monimuotoisuus äärimmäisen heikko
• Nieriäkannat eivät kestä kalastusta

(VNA 1360/2015).
Rauhoitus ei koske taimenta, joka on pyydetty sellaisesta
purosta tai lammesta, johon ei ole vaellusyhteyttä. Tällöin
taimenen pituus voi olla enintään 45 cm (VNA 1360/2015).
Rauhoitettu joessa ja purossa syyskuun 1 päivästä marraskuun 30 päivään.
Alamitta: rasvaeväleikattu 50 cm (VNA 1360/2015)
Avainalueita:
• Eteläinen Saimaa – Partakoski, Korpijärven reitti
• Pohjoinen Saimaa – Heinäveden reitti, Joroisvirran reitti,
Pielisjoki
• Pielinen – Lieksanjoki
Elinkierto:
• Lisääntyminen ja poikasvuodet koskialueilla
• Syönnösvaellus järvialueilla
• Myös paikallisia ei-vaeltavia kantoja
Uhkatekijät:
• Kulku lisääntymisalueille osittain estynyt
• Suuri osa tärkeimmistä lisääntymisalueista tuhoutunut
• Luontainen lisääntyminen vähäistä
• Voimakas kalastuspaine järvialueilla
(mm. vetouistelu ja verkkokalastus)

Harvaan
verkkoon ei
alamittaiset
tartu!

