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Vastoin yleisiä käsityksiä ja väittämiä hauki on Suomelle tärkeä kala

Suurhauki vesistöjen hyvinvoinnin sekä kalastusmatkailun edistäjänä
Kalastusasetuksen luonnos, joka on parhaillaan käsittelyssä, on herättänyt voimakasta keskustelua useassa mediassa. Erilaisia kannanottoja on tullut julkisuuteen erityisesti hauen kalastuksen rajoittamisesta. Suomen Haukiseura haluaa
oikaista mediassa esiintyneitä haukeen liittyviä virheellisiä väitteitä, mutta myös
jakaa faktoja, taustoja ja tutkimustietoa aiheesta.
Hauella on todettu olevan suuri merkitys vesistöjen kalakantojen rakenteen säilymisessä elinvoimaisena ja terveenä. Hauenkalastus jo nyt työllistää Suomessa satoja ihmisiä
ja kalastusmatkailun kasvun kannalta on tärkeää, että suuret kalat vapautetaan takaisin
elinympäristöönsä. Suurhauki on lisäksi virkistyskalastuksen yksi tavoitelluin saaliskala.
Kalastusmatkailua edistäjä - suurhauki
Mediassa on esiintynyt virheellisiä väitteitä mm. siitä, että suurhauen vapautuspakko
heikentäisi kalastusmatkailun toiminta- ja kehittymisedellytyksiä. Ylämittaa on myös tahallisesti tulkittu pyyntikieltona, jota se ei myöskään ole. Suomalaisten kalastusopaspalveluiden yleisin kohdekala on hauki, hauenkalastuksen menestyksellisyys perustuu saalisvarmuuteen sekä mahdollisuuteen saada isoja saaliskaloja.
”Suurimmalle osalle oppaista suurhaukien vapauttaminen ei ole ongelma, vaan niiden
niukka esiintyvyys. Meidän liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta on elintärkeää, että tulevillekin asiakkaille löytyy isoja kaloja kalastettavaksi. Onneksi suuri osa alan yrittäjistä
tämän jo ymmärtää, ja ne jotka eivät, syövät siemenperunoitaan. Hauki on tärkein yhteistyökumppanini”, toteaa kalastusopas Mika Vornanen, joka vie vuosittain satoja suomalaisia sekä ulkomaalaisia haukikalaan.
Suurhauki edistää vesiekosysteemimme hyvinvointia
Mediassa on esitetty väitteitä myös siitä, että suurhauen poistokalastuksesta voisivat
muut kalakannat hyötyä. Suurhaukien positiivisesta vaikutuksesta vesiekosysteemiimme on kuitenkin saatu todisteita Helsingin Yliopiston kalataloustieteen professori, Hannu
Lehtosen tutkimuksesta, jossa hän on havainnut suurten petokalojen liikapyynnillä olevan negatiivisia vaikutuksia vesistön kala-, pohjaeläin- sekä eläinplanktonkantoihin. Vesiekosysteemi tarvitsee isoja emokaloja tuottamaan laadukkaampia mätimunia ja elinkykyisempiä poikasia ja ylläpitämään muiden kalojen määrää ja laatua terveessä tasapainossa.
Hauelle kaavailut ala- ja ylämitat täten siis paitsi parantaisivat kalakantojemme rakennetta, vaikuttaisivat positiivisesti laajemminkin mm. hillitsemällä rehevöitymistä (suurhauet vähentävät särki- ja lahnakantoja), mutta myös parantaisivat merkittävästi kalastusmatkailutoimialan toimintamahdollisuuksia ja työllistävää vaikutusta.
Haukifaktat kuntoon
Suomen Haukiseura on kerännyt nettisivuilleen yhteenvedon yleisimmistä virheellisistä
väitteistä sekä niiden oikaisuista taustatietoineen. Pääset tutustumaan näihin:
www.suomenhaukiseura.fi/haukifaktatkuntoon

Lisätietoja:
Suomen Haukiseura, hallituksen jäsen, kalastusopas Mika Vornanen p. 050 62 811 tai
Suomen Haukiseura, viestintä, Anne-Maarit Sepling, p. 050 5454 014
www.suomenhaukiseura.fi
Suomen Haukiseuran tarkoituksena on edistää suomalaista hauenkalastuskulttuuria sekä hauen arvostusta kalalajina ja virkistyskalastuskohteena. Seura kannattaa valikoivaa kalastusta, jonka perusajatuksena on vapauttaa ne kalat, joita ei käytä ruoaksi. Suomen Haukiseura pyrkii omassa toiminnassaan kunnioittamaan haukea ja käsittelemään vapautettavat niitä mahdollisimman kalaystävällisesti sekä hyödyntämään oikeaa ja tutkittua tietoa hauesta ja sen vapauttamisesta, jotta valikoiva kalastus olisi eettisesti kestävällä pohjalla. Suomen Haukiseurassa on jäseniä n. 50 ja seura on perustettu 2001.

