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Merimetsot pyytävät saalista suoraan kalakasseista. Merimetsoyhdyskunnan lähellä toimiva kalankasvattamo voi kärsiä vuosittain kymmenien tuhansien eurojen menetykset.

Merimetsot verottavat kalastajien
saalista itäisellä Suomenlahdella
Körmy-hankkeessa etsitään keinoja,
jotka auttavat itäisen Suomenlahden
kalastajia pärjäämään kasvavien merimetso- ja harmaahyljekantojen kanssa.
VIROLAHTI (MT)
Merimetsojoukko päivystää kalankasvattamon liepeillä. Linnut ymmärtävät, mistä ruokaa
on helposti saatavilla.
Suomen merimetsokanta on
voimakkaassa kasvussa. Pesiviä
pareja oli tänä vuonna 18 000 eli
neljänneksen enemmän kuin
vuotta aikaisemmin.

Kalastajia ja kalankasvattajia
merimetsojen määrän voimakas
kasvu ei ilahduta. Vuosi vuodelta suurempi osa saaliista päätyy
merimetsojen suihin, eikä menetyksistä makseta korvauksia.
Ahvenet maistuvat
merimetsolle parhaiten
Itäisen Suomenlahden meri-

metsot näyttävät mieltyneen
kasvatetun kalan ohella ahveneen.
”Yksi, kaksi tai kolme merimetsoa hoitelevat kaikki ahvenet. Kun ne eivät saa nieltyä
kokonaista, ne hakkaavat kaikki
verkossa olevat auki”, virolahtelainen kalastaja Eero Tommola
kertoo.
Tommola moittii viranomaisten toimineen hitaasti
merimetso-ongelman selvittämisessä. Suomen aluevesille
ensimmäiset merimetsoyhdyskunnat ilmaantuivat vuonna
1996, mutta vasta viime vuosina
on myönnetty, että ne syövät
arvokalaa.

Venäjän rajan tuntumassa
merimetsoyhdyskuntia on ollut
1980-luvulta lähtien. Kalastajien tilanne on pahentunut silti
vasta 2000-luvun puolella.
”Me on tiedetty jo kahdeksan
vuotta, että merimetsot syö
ahvenia, kuhia, norssia. Olen
avannut monta verkkoihin
takertunutta merimetsoa ja
nähnyt, mitä ne syö”, Tommola
kertoo.
Häätämislupa heltisi
ensimmäistä kertaa
Pahimmat tuhot merimetsot aiheuttavat kalastajille heti jäiden
lähdön jälkeen, ennen pesinnän
aloittamista.

”Ei kaikilla kalastajilla ole ongelmaa. Kaikki eivät pyydä sopivaa kalaa, ja merimetsot elävät
tietyissä paikoissa”, Tommola
selittää.
Merimetsojen aiheuttamien vahinkojen määrästä ei ole
valtakunnallista arviota, mutta
yksittäisellä kalankasvatuslaitoksella puhutaan useiden
kymmenien tuhansien eurojen
tappioista vuosittain.
Kalankasvattajat ja kalastajat
ovat voimattomia, sillä merimetso on rauhoitettu laji, jota ei
saa metsästää ja jonka pesinnän
häiritseminen katsotaan luonnonsuojelurikokseksi.
”Monesti keväällä on tehnyt
mieli ottaa haulikko mukaan,
mutta en ole viitsinyt.”
EU-direktiivin
tulkinta vaihtelee
Ensi keväästä lähtien Tommola
saa ottaa aseen mukaan verkkojen koentaan luvallisesti, kunhan ei kohdista sitä merimetsoihin, vaan ampuu sillä ilmaan
lintujen pelottelemiseksi.
Körmy-hankkeessa Kaakkois-Suomen elykeskukselta on
haettu merimetsojen häätämis-

lupia, ja ensimmäinen hakemus
on mennyt läpi. Viisivuotisen
luvan käytöstä on raportoitava
vuosittain.
Elykeskukselta voisi hakea
lupaa myös pesinnän häiritsemiseen, jos merimetsoyhdyskunnat leviäisivät luonnonsuojelualueen ulkopuolelle. Niin
ikään merimetsojen luvanvarainen pyytäminen voisi tulla
silloin kyseeseen.
Etelä-Suomen merikalastajain liiton toiminnanjohtaja
Teemu Tast toivoo, että nopeasti runsastuneesta merimetsosta tulisi riistalintu.
”Merimetsojen metsästys pitäisi ajoittaa joko kevääseen, jolloin ne aiheuttavat suurimmat
haitat, tai heti pesimäkauden
jälkeen.”
Ruotsissa kalastajilla on käytössä enemmän keinoja merimetsoja vastaan.
”EU-direktiivejä noudatetaan
Suomessa tiukemmin kuin esimerkiksi Ruotsissa. Käytäntöjen
pitäisi tietenkin olla yhteneväisiä koko EU:n alueella”, esittää
Körmy-hankkeen projektipäällikkö Antti Kärkkäinen.
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