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Kalastus on kivaa
Meillä on Suomessa erinomaiset kalastusmahdollisuudet. Voimme kalastaa puhtaissa vesissä merellä, järvillä, lammilla, joilla ja puroilla. On tärkeää, että kalavetemme säilyvät hyvinä
myös tulevaisuudessa. Tässä oppaassa kerrotaan, miten voimme omalta osaltamme auttaa
luontoa pysymään puhtaana ja hyvässä kunnossa.

Kummassa vesistössä
kalastaisit mieluummin?

Ihminen on osa luontoa
Samoin kuin kasvit ja eläimet, niin myös me ihmiset olemme osa luontoa. Me kaikki tarvitsemme puhtaan ja terveellisen ympäristön; puhdasta vettä ja ruokaa sekä raikasta ilmaa.

Jokamiehenoikeudet
Jokamiehenoikeudet tarkoittavat, että
voimme liikkua vesillä ja rannoilla
luonnosta nauttien ja kaloja narraillen.
Toisten ihmisten kesämökkien tai talojen rantaan ei kuitenkaan saa ilman
lupaa mennä kalastamaan. Luonnossa tulee aina liikkua varoen ja luontoa kunnioittaen.

Ei jätetä jälkiä
luontoon
Eväiden syönti on kalojen saannin
ohella kalareissun kohokohta. Muista
aina syötyäsi laittaa kaikki paperit ja
pakkaukset takaisin reppuun. Kaiken
mitä tuot mukanasi, jaksat myös kantaa takaisin kotiin. Kotona voit sitten
laittaa roskat sinne, mihin ne kuuluvat,
eli roskalaatikkoon.

Älä jätä siimaa
luontoon
Kalastaessa joutuu joskus katkaisemaan siimaa. Muista, että siimanpätkiä ei saa ikinä jättää luontoon. Ohuet
ja lähes näkymättömät siimanpätkät
tarttuvat helposti lintujen ja muiden
pienten eläinten jalkoihin. Tuo siis
kaikki siimanpätkät mukanasi kotiin.
Kotona voit katkoa ne saksilla lyhyeksi
ja laittaa lähimpään roska-astiaan.

Kaloilla ei saa leikkiä
Kalasta saa hyvää ja terveellistä ruokaa. Itse kalastettu kala maistuu aina parhaalle. Ottaessasi kalan ruoaksi sinun pitää tappaa se heti. Kaloja ei ikinä saa laittaa elävinä kalapussiin!

Joskus kalaa tulee saaliiksi enemmän kuin tarvitsemme. Silloin kannattaa ylimääräiset kalat
laskea heti takaisin veteen kasvamaan. Koukku
pitää irrottaa kalasta niin, ettei kalan suu repeydy. Kalaa ei saa ikinä heittää veteen, vaan
se lasketaan varovasti käsissä tai haavissa takaisin uimaan.

Kala
ravintona
Suomalaisista vesistä pyydettyjä kaloja voi
yleensä syödä turvallisesti ja hyvillä mielin. On kuitenkin muutamia kalalajeja, joita
ei pidä syödä kovin usein. Merilohta, meritaimenta ja isoja silakoita suositellaan
dioksiinin takia syötäväksi vain 1-2 kertaa
kuukaudessa.
Monien tekoaltaiden isoissa petokaloissa,
kuten hauessa, ahvenessa ja mateessa on
usein liikaa elohopeaa. Tekoaltaista pyydettyjen petokalojen syömistä tulee välttää. Ne kannattaa mieluummin päästää
takaisin kasvamaan entistäkin suuremmaksi.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö
vapaa-ajankalastaja@vapaa-ajankalastaja.fi
www.vapaa-ajankalastaja.fi
Rahoitettu osittain maa- ja metsätalousministeriön
kalastuksenhoitomaksuvaroista.
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