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HELCOM-suositus 19/2
HELCOM-SUOSITUS 19/2
Hyväksytty 26. maaliskuuta 1998,
perustuen Helsingin sopimuksen
artiklaan 13, pykälään b)
LUONNONLOHEN*) (Salmo salar L.) POPULAATIOIDEN SUOJELU JA KANTOJEN
VAHVISTAMINEN ITÄMEREN ALUEELLA
*) Itämeren luonnonlohi määritellään luonnollisesti kuteneen lohen jälkeläiseksi, joka on viettänyt
koko elämänsä vapaana.
KOMISSIO,
OTTAEN HUOMIOON...
KOMISSIO SUOSITTELEE Helsingin sopimuksen sopimuspuolten hallituksille, että ne
a) ryhtyisivät kaikkiin mahdollisiin tarvittaviin toimiin parantaakseen nykyisten ja
potentiaalisten lohijokien ympäristöoloja, jotta lohen luonnollinen lisääntyminen helpottuisi
tulevaisuudessa. Tällaisia toimia voivat olla veden määrän lisääminen joissa, veden laadun
parantaminen, kutupaikkojen kunnostaminen, keinotekoisten mekaanisten esteiden
poistaminen sekä muut lohen vaellusta helpottavat toimenpiteet;
b) eivät rakentaisi mitään uusia, väliaikaisia tai pysyviä mekaanisia esteitä, jotka voivat estää
lohien vaelluksen jokiin;
c) ryhtyisivät toimiin yhdessä Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) kanssa
vauhdittaakseen tutkimusta M74-taudin aiheuttajista ja vaikutuksista;
d) päättäisivät, tai milloin tarkoituksenmukaista, pyytäisivät Itämeren kalastuskomissiota
(IBSFC) julistamaan, ottaen neuvoa Itämeren kalastuskomission (IBSFC) ja Kansainvälisen
merentutkimusneuvoston (ICES) uusimmista päätöksistä, väliaikaisen kalastuskiellon /
väliaikaisia ajallisia ja alueellisia sulkuja kaupalliseen kalastukseen ja huvikalastukseen,
jotka kohdistuvat uhanalaisiin luonnonlohipopulaatioihin niin rannikkovesissä ja joissa kuin
Itämeren avomerialueilla. Näiltä alueilta hyväksyttäisiin vain satunnaiset luonnonlohien
sivusaaliiksi joutumiset. Tätä väliaikaista pyyntikieltoa / näitä väliaikaisia ajallisia ja
alueellisia sulkuja tulisi harkita uudelleen joka vuosi perustuen tieteelliseen
asiantuntemukseen;
e) pyytäisivät Itämeren kalastuskomissiota (IBSFC) suosittelemaan sopivia hoitomenetelmiä,
kuten vuodenaikaista ja alueellista sulkua sekä vuosittain suurinta sallittua saalismäärää yllä
mainitussa hoitotavoitteessa asetetulla tasolla tarkoituksena lisätä luonnonlohikannan
emokaloja;
f) suorittaisivat ennallistavia toimia potentiaalisissa lohijoissa tai vahvistaisivat nykyisten
lohijokien kantoja sopivista, mieluiten luonnosta peräisin olevista kannoista peräisin olevilla
yksilöillä;
g) lopettaisivat, huomioiden kuitenkin mahdolliset laillisesti sitovat päätökset, kasvatettujen
lohien sopimattomat joki-istutukset 1) , rannikkoistutukset 2) ja viivytetyt istutukset 3), ellei
tieteellinen arviointi osoita, että luonnonloheen kohdistuvat negatiiviset geneettiset tai muut
vaikutukset ovat vähäiset. Kasvatettujen lohien istutuksia tulisi valvoa tarkasti ja niiden
geneettisiä tai muita vaikutuksia luonnonlohikantoihin arvioida tieteellisesti. Tuloksia
rannikon istukkaiden merkitsemiskokeista ja osapuolten suorittamista viivytetyistä
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istutuksista tulisi huolellisesti valmistella ja raportit niistä pitäisi esittää niin pian kuin
mahdollista,
Itämeren kalastuskomission (IBSFC) määritelmiä:
1)
Joki-istutus: Smolttien tai nuorempien lohenpoikasten istutus jokiin tai jokisuille
2)
Rannikkoistutus: Smolttien istutus rannikkovesiin
3)
Viivytetty istutus: Häkissä meressä jonkin aikaa pidettyjen smolttien istuttaminen
SUOSITTELEE EDELLEEN, että sopimuksen osapuolten suorittamat toimet pitäisi raportoida
komissiolle vuonna 1999 ja sen jälkeen vuosittain käyttäen oheista raportointilomaketta.
HELCOM-SUOSITUKSEN 19/2 RAPORTOINTILOMAKE
a) Luetelkaa kaikki sopivat joet ja toimet, mihin kunkin joen kohdalla on ryhdytty
ympäristöolojen parantamiseksi, jotka helpottaisivat lohen luonnollista lisääntymistä
tulevaisuudessa (antakaa myös niiden jokien nimet, joiden kohdalla ei ole ryhdytty
mihinkään toimiin).
b) Onko rakennettu mitään uusia, pysyviä tai väliaikaisia, mekaanisia esteitä, jotka voivat estää
lohen vaelluksen jokiin? Jos on, antakaa joen nimi ja rakennelman tyyppi.
c) Luetelkaa kaikki maassanne johdetut projektit, jotka käsittelevät M74-taudin aiheuttajia ja
vaikutuksia. Osoittakaa näistä ne, joissa on toimittu yhteistyössä Kansainvälisen
merentutkimusneuvoston (ICES) kanssa.
d) Merkitkää alueet (käyttäen maantieteellisiä koordinaatteja), joilla on asetettu pyyntikieltoja /
ajallisia ja alueellisia sulkuja luonnonlohen kaupalliselle ja/tai huvikalastukselle. Merkitkää
ajanjakso, jolloin nämä pyyntikiellot / ajalliset ja alueelliset sulut ovat voimassa.
e) Oletteko lähestyneet Itämeren kalastuskomissiota (IBSFC) luonnonlohen hoitotoimien
vuoksi? Jos olette, ilmoittakaa milloin ja minkälaisia toimia.
f) Luetelkaa kaikki asianmukaiset joet ja ilmoittakaa, onko ryhdytty mihinkään lohikantoja
palauttaviin tai lisääviin toimiin, ja jos on, niin millaisiin?
g) Luetelkaa kaikki kasvatettujen lohien istutukset ja ilmoittakaa näiden istutusten tieteelliset
perusteet.

