Kalasta viisaasti ja kestävästi Kuolimolla 2020-2021+ -hanke
Tiedotustaulut. Materiaali alumiinikomposiitti 3mm

Iso tiedotustaulu 6 kpl
1500 x 750 mm
SUOJELE ÄÄRIMMÄISEN UHANALAISTA SAIMAANNIERIÄÄ
Eng

Saimaannieriä on rauhoitettu ympärivuotisesti Kuolimolla
Nahkamainen pinta

5 vuotias, years
kutuväritys, spawning coloring

3 vuotias, years

2 vuotias, years

Kalastusrajoitusalueet

Alkuperäinen (relikti) kanta on vain Kuolimossa.
Saimaannieriä elää pääasiassa viileässä, alle 10 C, vedessä.
Kesällä viileää vettä on vain syvänteissä yli 10 m syvyydessä.
Syksyllä lisääntymisaikaan ja keväällä vesien ollessa viileitä
saimaannieriä liikkuu myös pintavesissä ja rantojen läheisyydessä.

Kalastusohjeita:
Vältä kalastusta syvänteissä kesällä.
Jos saat saimaannieriöitä, vapauta ne ja ilmoita niistä
osakaskunnalle ja vaihda paikkaa. Vähennä koukkujen määrää
uistimissa. Käytä solmutonta kumipintaista haavia sekä vesisaavia
vapauttamisen apuna.
Ole varovainen, pelasta saimaannieriä!

1 vuotias, year
Ylläpidetään luonnon monimuotoisuutta.
2021 Pro Kuolimo ry

KUOLIMO

Saimaannieriä (Salvelinus alpinus, Arctic char, Голец) on
äärimmäisen uhanalainen ja välittömässä vaarassa hävitä
sukupuuttoon. Siksi on luotu kalastusrajoitusalueet Kuolimolle.
Lain mukaan kaikki saimaannieriät tulee vapauttaa riippumatta
siitä onko kala elävä tai kuollut. Lain noudattamatta jättämisestä
seuraa 5100 € korvausmaksu.

Kalastuslain (55§) mukaan vedessä ai saa pitää pyydystä, joka
on rauhoitetun kalalajin pyyntiä varten tehty tai erityisesti siihen
sopiva.

Rus

Kalastusrajoitusalue
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Kalasta viisaasti ja kestävästi Kuolimolla 2020-2021+ -hanke
Tiedotustaulut. Materiaali alumiinikomposiitti 3mm

Pieni tiedotustaulu 12 kpl
750 x 750 mm
SUOJELE ÄÄRIMMÄISEN UHANALAISTA SAIMAANNIERIÄÄ
Saimaannieriä on rauhoitettu ympärivuotisesti Kuolimolla
Nahkamainen pinta

5 vuotias, kutuväritys

3 vuotias
2 vuotias
1 vuotias
Saimaannieriä (Salvelinus alpinus, Arctic char, Голец) on äärimmäisen uhanalainen ja
välittömässä vaarassa hävitä sukupuuttoon. Siksi on luotu kalastusrajoitusalueet Kuolimolle.
Lain mukaan kaikki saimaannieriät tulee vapauttaa riippumatta siitä onko kala elävä tai
kuollut. Lain noudattamatta jättämisestä seuraa 5100 € korvausmaksu.
Alkuperäinen (relikti) kanta on vain Kuolimossa.
Saimaannieriä elää pääasiassa viileässä, alle 10 C, vedessä.
Kesällä viileää vettä on vain syvänteissä yli 10 m syvyydessä.
Syksyllä lisääntymisaikaan ja keväällä vesien ollessa viileitä saimaannieriä liikkuu myös
pintavesissä ja rantojen läheisyydessä.
Kalastuslain (55§) mukaan vedessä ai saa pitää pyydystä, joka on rauhoitetun kalalajin pyyntiä
varten tehty tai erityisesti siihen sopiva.
Kalastusohjeita:
Vältä kalastusta syvänteissä kesällä.
Jos saat saimaannieriöitä, vapauta ne ja ilmoita niistä osakaskunnalle ja vaihda paikkaa.
Vähennä koukkujen määrää uistimissa. Käytä solmutonta kumipintaista haavia sekä
vesisaavia vapauttamisen apuna.
Ole varovainen, pelasta saimaannieriä! Ylläpidetään luonnon monimuotoisuutta.
Varsinais-Suomen
Elinkeino- Liikenne- ja
Ympäristökeskus

Savitaipaleen kunta
Korpijärvi-Kuolimo kalatalousalue,
Osakaskunnat
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