Vuoden 2020 hoitokalastus

Sisäistä kuormitusta on hoidettu hoitokalastuksella ja hapettamalla. Hoitokalastusta on toteutettu
Enäjärvellä rysäpyynnillä ja muilla alueen järvillä syysnuottauksella. Urakoitsijana Enäjärvellä
rysäpyynnissä on toiminut Northern Traps oy/ Kari Kinnunen ja nuottausurakoitsijana alueen järvillä
on toiminut Jomiset Oy/Miska Etholen.
Enäjärven rysäpyynnistä saimme kahdella erillisellä hoitokalastusjaksolla yhteensä 9 300 kg ja saalis
pinta-alaa kohti on tuolloin 16,9 kg/ha. (Pinta-alana on käytetty urakoitsijan käyttämää pinta-alaa
550 ha laskelmien yhteneväisyyden helpottamiseksi.) Enäjärven tilan kannalta saalismäärien tulisi
olla kymmenkertaiset.
Enäjärven ensimmäinen rysäpyyntijakso toteutettiin 1.5-17.6.2020, jolloin keskityttiin erityisesti
lahnan kutupyyntiin. Kokonaissaalis oli 5 570 kg, joista vapautettuja arvokaloja oli 800 kg. Kuvassa 1
on esitetty saalisjakauma huomioiden vapautetut arvokalat. Saalisjakauma tukee vuoden 2019
koekalastuksen tuloksia. Valtalajina on pasuri ja lahna. Petokalakanta on Enäjärvessä hyvä.
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Kuva 1. Rysäpyyntijakso 1 Enäjärvellä. Kokonaissaaliin suhteellinen painojakauma.

Enäjärven toinen rysäpyyntijakso toteutettiin 13.8-8.9.2020, Kokonaissaalis oli 5 100 kg, joista
vapautettuja arvokaloja oli 170 kg. Kuvassa 2 on esitetty saalisjakauma huomioiden vapautetut
arvokalat.
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Kuva 2. Rysäpyyntijakso 2 Enäjärvellä. Kokonaissaaliin suhteellinen painojakauma.

Saalistiedot perustuvat urakoitsijan arvioihin, erillistä apajakohtaista saalisotantaa ei ole tehty.
Vuoden 2020 hoitokalastusraportit liitteinä (Liite 3 Enäjärven hoitokalastukset 2020, Jakso 1 ja Liite
4 Enäjärven hoitokalastukset, Jakso 2)
Vuosi 2020 oli haastava rysäpyynnin kannalta. Keväällä säätila kylmeni juuri särkikalojen
kutupyynnin aikaan eikä parveutumista tapahtunut odotetusti.
Enäjärvellä oli tarkoitus myös hoitokalastaa nuottaamalla. Syysparveutumista ei alkusyksystä
tapahtunut Enäjärvellä odotetusti. Luotasimme sekä 23. että 24.10 ja luotaamalla ei löytynyt
parvia. Teimme tuolloin päätöksen nuotata vielä myöhemmin avovesikaudella. Parveutumista alkoi
luotausten perusteella (Lasy ry Juha Uusitalo ja Ari Nuorinko) vasta marraskuun lopussa. 21.12 oli
Enäjärven syvänteessä, Rompsin syvänteessä suuria parvia. Voimakkaat tuulet aiheuttivat myös
voimakkaita pohjavirtauksia ja nuottaaminen ei onnistunut. 21.12 yritettiin nuotata vielä kahtena
erillisenä apajana, mutta olosuhteet tekivät työstä mahdottoman ja saalista ei tullut.
Toimintasuunnitelman mukaisesti myös kalastuksen infraa parannettiin vuonna 2020. Toukokuussa
2020 ei talkoita voitu järjestää ja oman työn osuus väheni suunnitellusta. 2020 kunnostettiin
Enäjärven Riilahdentien päässä oleva kalasatama. Urakoitsijana toimi Vihdin rakennusurakointi Oy
ja Lasyn puolesta käytännöntoteutuksesta vastasi Ulf Salomonsson.

Poikkipuoliaisella nuottasimme 19.10 ja 20.10 Kumpanakin päivänä kahdella apajalla yhteensä siis
neljä (4) apajaa. Yhteissaalis oli 2 350 kg ja järven pinta-alan ollessa 192 ha on saalis pinta alaa kohti
12,24 kg/ha. Poikkipuoliaisen petokalakanta on nuottausten perusteella hyvä ja kesän 2019 ja 2020
kuhanpoikastuotanto on onnistunut järvessä.

Poikkipuoliaisen saalisotannat ovat liitteenä 5 erikseen.

Poikkipuoliaisen nuottaukset apajat 1-4 kokonaissaalis 2350 kg.
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Kuva 3. Syysnuottauksen 2020 saaliin suhteellinen painojakauma Poikkipuoliaisella (apajat 1-4).

Nuottauksen ja hoitokalastuksen järjestelyjen osalta kertyi yhteensä talkootunteja 159,5 tuntia ja
niiden rahallinen arvo avustuksia hakiessa oli 2392,50€. Lisäksi saalisotannat ja saalislaskennan on
hoitanut Lasyn toimesta Juha Uusitalo.
Muilla alueen järvillä emme nuotanneet taloudellisten syiden vuoksi.
Yhdistyksemme on aktiivisesti etsinyt hoitokalastussaalille hyötykäyttöä kotimaisesta
elintarviketeollisuudesta. Tätä toimintaa jatkamme vuonna 2021.

