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1 JOHDÄNTO

Muikkukannan runsausvaihtelut ovat kiehtoneet kalastajien ja
kalantutkijoiden mieltä jo varsin pitkään. Vaihteluiden syitä
on selitetty usealla eri tavalla, ja selitykset vaihtelevat
yleensä tutkijoiden mukaan, mutta yleisesti ottaen kolme eri
teoriaa muunnelmineen ovat kohonneet keskeisimmiksi

Lappajärvi on Etelä—Pohjanmaan suurin ja varsinkin kalatalo—
udellisessa mielessä alueen merkittävin järvi. Lappajärvellä
harjoitetaan myös ammattimaista kalastusta, ja vuosittain myytä
vaksi pyydettavan kalan maara on viime vuosina ollut 100—150
tonnia. Vuonna 1973 aloitetun muikun talvinuottauksen vaiku
tuksesta valtaosa saaliista on muikkua ja kokonaissaaliin vaih
telut aiheutuvat pääosin muikun kannanvaihteluista.

Muikku on kohonnut Lappajärvef tärkeimmäksi saaliskalaksi vas
ta 1970—luvulla. Aiemmin tärkeimmät saalislajit olivat kuore,
kuha, lahna ja siika. Muiden lajien ohella muikku on ollut
merkittävä saaliskala kautta aikojen ja sen nuottausta maini
taan Lappajärvellä harjoitetun jo vuosisadan vaihteen tienoil—
la (Sirelius 1906) . Tämän vuosisadan alkukymmenillä Lappajär—
ven muikkukanta oli varsin heikko, ja muistitetojen mukaan
verkkokohtainen saalis kutupyynnissä oli vain 1-2 kg (Karma
1959) . Samanaikaisesti Lappajärven kuorekanta oli erittäin
runsas ja 1920- ja 1930-luvuilla kuoretta lipottiin kudulta
hevoskuormittain kaupattavaksi ympäri Etelä—Pohjanmaata. 1950—
luvulla Lappajärven muikkukanta oli vielä heikko. Karman (1959)
suorittamien koeka1astusten mukaan verkkokohtaiset saaliit
olivat tavallisesti 1—2 kg ja huippusaaliit 5—9 kg. 1960—lu
vulta ei ole käytettävissä vastaavia tietoja, mutta oletet
tavasti kannan voimistuminen alkoi vuosikymmenen loppupuolel—
la (Vesitekniikka 1970) . 1970-luvun alku— ja loppuvuodet ovat
olleet erittäin hyviä muikkuvuosia ja parhaat verkkokohtaiset
saaliit kutupyynnissä ovat olleet jopa 15-16 kg.

Muikkukannan runsausvaihtelut ovat 1970—luvulla olleet varsin
suuret ja vastaavasti vuotuiset nuottasaaliit vaihdelleet
18 000 - 100 000 kg:oon. Runsaita muikkuikäluokkia syntyy Lap—
pajärvessä 4—6 vuoden välein ja tällä perusteella Lind (1976)
on luokitellut Lappajärven kuuluvan ns. pitkän ikäluokkakier
ron muikkujärviin

Nissisen (1972) mukaan tulevan muikkuikäluokan vahvuus määräy
tyy kudulla olleen muikkukannan runsauden ja talven aikana
tapahtuvan mädin kuolleisuuded peruzteella. Järven (1919) mu
kaan sekä kudun että poikasten kuoriutumisen jälkeiset sää—
olosuhteet — lähinnä tuulisuus — ovat ratkaiseva tekijä muik—
kukantojen runsausvaihteluissa. Myös kesäkauden lämpötilalla
on todettu olevan satunnaista yhteyttä tulevan muikkuikäluokan
runsauteen (AASS 1972)

Kolmantena runsausvaihteluja selittävänä tekijänä ovat erilai—
set ravintokilpailuun ja predaatioon perustuvat esitykset.
Muikun ravintotietouden lisäännyttyä AASS (1972) ja Svärdson
(1976) totesivat vanhempien muikkuikäluokkien aiheuttaman vas—
takuoriutuneisiin poikasiin kohdistaman predaation kannanvaih
telujen kannalta merkityksettömäksi. Heidän mukaansa vanhempien
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ikäluokkien aiheuttama ravintokilpailu johtaa vastakuoriu—
tuneen ikäluokan nälkiintymiseen ja siten ikäluokan tuhoutumi—
seen jo poikasvaiheessa. Hamrinin (1979) mukaan ensimmäisellä
kasvukaudeilaan olevat muiJunikaset voittavat ravintokilpai—
lussa vanhemmat ikäluokat ja siten runsas kuoriutunut ikäluok—
ka aiheuttaa vanhemiDien ikäluokkien nälkiintymisen. Huonon ra—
vintotilanteen seurauksena kudulle tulevien muikkujen lisädn—
tymiskyky on alhainen ja siten kudusta syntyvä ikäluokka on
heikko. Hamrinin (1979) esittämä teoria soveltuu hyvin lyhyen
ikäluokkakierron järviin, mutta esim. Lappajärvellä, missä
ikäluokkakierto on 4—6 vuotta, ei teoriaa voida soveltaa sel
laisenaan.

Kalastajien esitettyä korvausvaatimuksia säännöstelyn aiheut
tamista kalataloushaitoista, käynnistettiin vesihallituksen
toimesta Lappajärven muikun lisääntymistä koskeva tutkimus
syksyllä 1976. Tutkimuksen tarkoituksena oli mätinäytteiden
avulla selvittää muikun kutusyvyyttä ja kutualueita sekä saån—
nöstelyn mahdollisia vaikutuksia muikun kannanvaihteluihin.
Aluksi tutkimukset suoritettiin yhteistyössä Riista— ja kala
talouden tutkimuslaitoksen kanssa MMT Toivo Nissisen johdolla.
Näistä selvityksistä on valmistunut kolme tutkimusraporttia
(Arvola & Eklund 1977, Nissinen 1977 ja Nissinen & Vihervuori
1977)

Nissisen (1972) kehittämä suolavesinåudin ei soveltunut kai
kilta osin Lappajärvellä suoritettavaan tutkimukseen ja var
sinaisen tutkimusaiheen ohella huomattavalta osin jouduttiin
paneutumaan näytteenottomenetelmien kehittelyyn, Kalatalous—
teknikko Ilkka Ärvolan ja allekirjoittaneen toimesta jatket
tiin Arvolan (1978) alulle panemaa pumppunoutimen kehittelyä
atten, että juuluhussa 1978 voitiin ottaa syvyydestä ja poh
jan laadusta riinuumatta keskenään vertailukelpoisia mätinäyt—
teitä, Noutimen toimintaperiaatetta on tarkemmin esitelty Ar
volan (1980) teknikkotyössä.

Seuraavassa on nyritty arvioimaan muikun kannanvaihteluihin
vaikuttavia tekijöitä ja erityisesti mädin runsausvaihtelujen
vaikutuksia tuleviin muikkukantoihin, lisäksi tutkimuksessa
on käsitelty mätitutkimusmenetelmiä, mädin esiintymistä kutu
alueilla ja mädin kuolleisuutta ja siihen vaikuttavia teki
jöitä sekä säännöstelyn mahdollisia vaikutuksia Lappajärven
muikkukantaan,

2 IUTKIMUSALUE

Lappaärvi (kuva 1) kuuluu ähtävänjoen vesistöalueeseen ja
alkuperältään se on maamme suurin meteorikraateri (Lehtinen
1976) . Lappajärven pinta—ala keskivedenkorkeudella (MW 168,53)
on 142 km2, keskisyvyys 7,5 m ja suurin syvyys 38 m, Syvän—
teiden osuus järven pinta—alasta on pieni, esim. yli 10 m
svvää aluetta on pinta—alusta vain n. 22 5. Ranta—alueet ovat
yleensä loivasti svveneviä, joten jo vähäinen vedenpinnan las
ku saattaa paljastaa rantoja paikoin kymmenien metrien leve—
ydeltä.
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Kuva 1. Lappajärven sijainti
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21 VEDEN LAATU

Lappajärvi on EteläPohjanmaan alueella poikkeuksellisen kir
kasvtinen järvi Veden väriarvo vaihtelee välillä 4O-50 mg
Pt1’, vaikkakin järveen laskevissa Vimpelinjoessa ja Kure-
joessa veden väriarvot vaihtelevat lO03O0 mg Ptl. Veden
laadun ja leväbiomassojen perusteella Lappajärvi on luokitel
tavissa eutrofiseksi järveksi (Laaksonen & Naulapää 1972)
Perustietoja Lappajärven veden laadusta on esitetty taulukossa
1,

Lappajärven ympäristö on tiheään asuttua ja tehokkaasti vil
jellyt pellot ympäröivät järveä lähes joka puolelta Vaasan
vesipiirin vesitoimiston kokoamien tietojen mukaan valtaosa
Lappajärven ravinnekuormituksesta tuleekin hajakuormituksena.
Järvien fosforimallien (Frisk 1978) mukaan laskien esim fos—
forista ainoastaan 12 % tuli kuntien ja perunajauhotehtaiden
jätevesistä vuonna 1978, Merkittävimmät yksittäiset kuormit—
tajat ovat Alajärven kunta (2 350 asukasta), Hämeen Peruna Oy
Alajärvi, Vimpelin kunta (1 200 asukasta), Järviseudun Peruna
Oy Vimpeli Lappajärven kunta johtaa omat jätevetensä Lappa
järven alapuoliseen vesistöön

Vuodesta 1976 lähtien Alajärven kunnan jätevedet on käsitelty
biologis—kemiallisessa jälkisaostusperiaatteella toimivassa
jätevedenpuhdistamossa. Puhdistamon teho on ollut hyvä, ja
esim, vuosina 1979 ja 1980 puhdistamon BHK7- ja fosforireduk
tio ovat olleet noin 97 %. Vimpelin jätevedet on käsitelty
suoimeytyksellä vuodesta 1972 alkaen, mutta imeytyksen teho
on heikko; fosforin osalta reduktio vuosina 1979-80 oli vain
0-10 ja BHKj:n osalta noin 65 , Perunajauhotehtaiden jätc
vedet on sadetettu metsiin ja pelloille vuodesta 1973 l5htier

Tehostettujen jätevesien puhdistustoimien ansiosta Lappajär
veen tulevien jätevesien aiheuttama ravinnekuormitus on pie
nentynyt ratkaisevasti 1970—luvulla, Esim, Vaasan vesipiirin
vesitoimiston laskelmien mukaan 1970—luvun alussa vuosittain
jätevesien mukana Lappajärveen kulkeutunut fosforimaärä oli
n, 14 tonnia vuonna 1972, 10 tonnia vuonna 1973 ja vuosina
1976-1977 enää 0,5-0,6 tonnia, Fosforikuormituksen vähenty
minen on selvästi havaittavissa Lappajärven eteläisen syvän—
nehavaintopaikan pohjaveden fosforipitoisuuksissa (kuva 2)
Pohjoisella syvännehavaintopaikalla fosforipitoisuudet ovat
selvästi korkeammat eikä eteläsyvänteen tilannetta vastaa
vaa alentumista pitoisuuksissa ole tapahtunut, koska mm, Vim—
pelin kunnan jätevesien puhdistusteho on edelleen heikko
(kuva 3) Pintaveden ravinnepitoisuudet ovat molemmilla ha—
vaintopaikoilla lievästi nousussa

Eräänä rehevöitymisen merkkinä Lappajärvessä ovat viime vuo
sina lähes säännöllisesti esiintyneet syksyiset leväkukin—
nat, Kukintoja on esiintynyt ainakin 1920-luvulta lähtien
(Odenwall 1927) Tällöin kukinnan valtalajeina olivat sini
levät Änabaena sp. alkukesällä ja izomenon sp. syksyllä.
Vuonna 1968 leväkukinnan aiheuttajina olivat piilevät ja le
väbiomassa alkukesällä (4,6,1968) oli 0,91 mg 1-1 ja syksyl
lä 0,75 mg l, Eutrofian ja oligotrofian ilmentäjälajien
suhde fäärnefe]t 1958) ylitti eutrofian raja—arvon ainoastaan
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syksyn kukinnan aikana (Lepistö & Kerminen 1970) . Syksyn 1972
leväkukinnan valtalajina oli sinilevä Oscillatoria tenuis ja
leväbiomassa 6,15—7,66 mg 11. Syksyllä 1976 voimakas sini—
leväkukinta aiheutti makuhaittoja kaloihin ja vaikeutti mm.
muikun kutuyyntiä. Kukinnan aiheuttivat sinilevät. Syksyllä
1978 ja 1979 esiintyi voimakas Mougeotia—viherlevän aiheutta
ma leväkukinta. Kevättalvella 1981 esiintyi Lappajärvessä
Gomphosphaeria naegliana—sinilevän sekä yccus braunii—
viherlevän muodostamaa vedenkukkaa. Ensin mainittu 0i valta—
lajina ja 0—l, m syvyydellä jään alla todettu leväbiomassa
oli 0,04 mg 1 (Laaksonen & Kokkonen 1981)

Happiolosuhteet Lappajärvessä ovat yleisesti ottaen tyydyttä
vät. Alusveden happipitoisuudet laskevat sekä kesä- että tai
vikausina, mutta järven heikko lämpötilakerrostuneiuus ei
täysin estä veden sekoittumista pohjaa myöten kesäkausina ja
kevättalvellakin täysin hapettomat alueet rajoittuvat muuta
mien metrien paksuisiin kerroksiin syvänteiden pohjilla (tau
lukko 1)

2,2 VEDENKORKEUDEN VAIHTELUT JA J)ÄPEITE

Lappajärven pintaa laskettiin vuonna 1908 noin 0,7 m, minkä
jälkeen keskivesi Lappajärven säännöstelysuunnitelman korkeus—
tasossa ilmoitettuna oli 168,75 m fOdenwall 1934) Säännöstely
aloitettiin vuonna 1961, jolloin keskivedenkorkeudeksi tuli
168,33. Säännöstelyä muutettiin 30.4.1975 alkaen, jolloin kes
kivedenkorkeudeksi tuli 168,53.

Nykyisellä säännöstelyllä Lappajärven keskivesi on 0,22—0,29 m
ja keskialivesi 0,41—0,53 rn vuoden 1961 edeltävien vuosien
vedenkorkeuksia alempana. Säännöstelyyn liittyvän kevätalen
nuksen vuoksi vesi on alimmillaan maalis—huhtikuussa (keski
määrin 30.3) ja kevättulvan nousu on hitaampaa kuin ennen
säännöstelyä. Kevättulvan huippu on nykyisin 2 viikkoa myö
hemmin (30.5) kuin ennen säännöstelyä.

Kalojen lisääntymistuloksen kannalta merkittävin suoranainen
säännöstelyvaikutus lienee mädin hautoutumisen aikana tapah
tuva vedenpinnan lasku. Marraskuun alun ja kevättalven alim—
man vedenkorkeuden erotus on säännöstelyjaksolla 1961-1980
ollut keskimäärin 49 ± 6 cm (vaihteluväli 24—95 cm) , säännös
telyä edeltävällä 13 vuoden jaksolla vastaava erotus on ollut
vain 20 ± 4 cm (vaihteluväli 0—45 cm) . (Taulukko 2) . Vuosien
1976—81 vedenkorkeuksien vaihtelut on esitetty kuvassa 4.
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Taulukko 2. Lappajärven vedenkorkeuden muutos marraskuun alun
korkeudesta kevättalven alimpaan vedenkorkeuteen talvikausina
1969—1981 Halkosaaren asteikolla.

Jää muodostuu Lappajärvelle keskimäärin 21,11, ja katoaa 12,5,
Jäätyminen tapahtuu yleensä hyvin epätasaisesti, sillä suojai—
set lahtialueet saattavat olla jään peittämiä jo runsaan kuu
kauden ajan ennen kuin järven ulappa-alueet jäätyvät. Jään
keskimääräinen paksuus 15.4. on jaksona 1961—70 ollut keski
määrin 57 cm (Vesihallitus 1975) . Mainittu paksuus on mitattu
Halkosaaren havaintopaikalta. Ulappa-alueilla jää on yleensä
huomattavasti paksumpaa, esim. Salonpään ja Länsisarven tutki—
musalueilla jään naksuus yleensä on 70—85 cm. Etelä—Pohjanmaaile
tyypillinen ohut lumipeite osaltaan edistää oaksujen jäiden
kehittymistä.

2 3 KALÄSTO JA KALASTUS

Lappajärven kalastoon kuuluvat seuraavat kalalajit:

ahven
hauki
härkäs imppu
kiiski
kivisimppu
kuha
kuore

kymmenpi ikki
lahna
made
muikku
pasuri
pikkunahkiainen
ruutana

salakka
51 ika
sorva
särki
säyne
taimen

Järven taimenkanta pohjautuu jatkuviin istutuksiin. Lisäksi
Lappajärveen on vuonna 1960 istutettu harjusta, mutta lajia
ei enää voida katsoa lajistoon kuuluvaksi.

Lappajärven rapukanta tuhoutui lähes täysin vuonna 1966-67
alueelle levinneen rapuruton seurauksena (Westman et al. 1973)
mutta viimeaikaisten havaintojen mukaan kanta on hiljalleen
elpymässä (Arvola et al. 1979) . Lappajärvostä saadaan nykyisin

Vedenkorkeus
1. XI kevät NW Pvm. Erotus

1969—70 168,17 167,73 15.5. 44
1970—71 168,20 167,95 l2.—l5.4. 25
1971—72 168,80 168,05 6.4. 75
1972—73 168,68 168,31 27.3. 37
1973—74 168,31 167,92 6.4. 41
1974—75 168,95 168,60 9.—2l,4, 35
1975—76 168,40 167,77 12,4, 63
1976—77 168,20 167,96 6.4. 24
1977—78 168,72 167,96 27.3. 76
1978—79 168,1$ 167,81 2.4. 37
1979—80 168,66 168,05 3.4. 61
1980—81 168,78 168,02 9.4. 76
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vuosittain 1000—2000 rapua, kun vielä l960—luvun alkupuolella
vuotuiset rapusaaliit olivat lähes 100 000 rapua vuodessa.

Lappajärven alue on jaettu kolmen eri kalastuskunnan kesken.
Lisäksi ulappa—alueesta on erotettu 38 km2:n suuruinen kunnal—
lisveden alue, jolle on vahvistettu omat järjestyssääntönsä
(Ahvenniemi 1961) . Lappajärven kalastuskunnan alue (73 km2) on
yli puolet järven pinta-alasta ja jäljelle jäävät alueet kuu
luvat Vimpelin (23 km2) ja Kurejoen (8 km2) kalastuskunnille.

Kotitarve— ja virkistyskalastusta harjoittavia ruokakuntia on
Lappajärvellä noin 1 500. Sivu— tai pääammattikalastusta har—
joittavia kalastajia on Lappajärvellä 110—120 henkilöä ja
näistä 10 voidaan katsoa saavan pääasialliset tulonsa kalas—
tuksesta (Tiitinen 1979)

Vuonna 1973 kokeiluluonteisesti aloitettu muikun talvinuottaus
on ratkaisevasti lisdnnyt sivuammattimaisten kalastajien maa—
rää Lappajärvellä. Alkuvuosien hyvien muikkusaaliiden houkutte
lemana alueelle perustettiin kymmenen nuottakuntaa vuosina
1973—74. Muikun kannanvaihtelujen seurauksena muikkusaaliit
kuitenkin romahtivat jo 1975 ja innostus nuottaukseen laski
samassa suhteessa Huolimatta vuodesta 1978 alkaen saaduista
hyvistä nuottasaaliista on vuosina 1980—81 jatkuvaa muikun tal
vinuottausta harjoittanut ainoastaan 2—3 nuottakuntaa. Mui
den nuottakuntien toiminta on ollut ajoittaista.

Lappajärven vuotuinen kokonaiskalansaalis on 1970-luvulla ol
lut ]60 000 — 230 000 kg Talvinuottauksen aloittamisen jal—
keen muikun osuus kokonaissaaljista on ollut noin puolet
(50 000 — 130 000 kg) lukuunottamatta vuosia 1975—76, jolloin
mujkkua oli vain noin kolmannes kokonaissaaliista. Muikun ohella
tärkeimmät saaliskalat ovat hauki, ahven, made, kuha ja taimen
(kuva 5) Vuosina 1977—80 sarkea pyydettiin Lappajarvella toi
mineen Lappkala Oy:n harjoittaman säilyketeollisuuden raaka—
aineeksi, mutta menekkivajkeuksien vuoksi purkittamo joutui
lopettamaan toimintansa loppuvuodesta 1980.

2.4 LÄPPÄJÄRVEN MUIKKUKÄNTA

2.41 Kannanvaihtelut ja ikärakenne
1970—luvulla

Muikun nuottauksen käynnistyttyä täydellä tehollaan vuonna
1974 koostui saalis pääasiassa 3—kesäisistä ja sitä vanhemmista
muikkuikäluokista Tällöin saaliit olivat runsaita ja parhaana
kertavedon saaliina mainitaan. n. 1 800 kg. Vanhempien ikä-
luokkien vähäisyyden vuoksi vuoden 1975 nuottasaalis oli vain
kolmannes edellisvuoden saaliista, Koska uusia runsaita muikku—
ikaluokkia ei ollut syntynyt, vuoden 1976 nuottasaalis oli vie—
lakin heikompi kuin v. 1975, Vuoden 1976 heikko nuottasaaalis
ei todennäköisesti aiheudu pelkästään heikosta muikkukannasta,
vaan ilmeisesti yhtä merkittävä tekijä on myös nuottausaktii—
visuuden lasku heikkojen saaliiden vuoksi. Vuonna 1977 saaliit
olivat jo kohtalaisia, mutta yksikesäjset muikut puuttuivat saa
liista täysin (kuva 6)
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Kuva 5. Eri kalalajien suhteellinen osuus Lappajärven
kokonaiskalansaaljjsta (1953 Ähvenniemi, 1968 Vesitek—
niikka Oy, 1974 ja 1975 Tuhkanen, 1977 ja 1978 Vaasan
vesipiirin vesitoimisto)
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Vuodesta 1978 alkaen nuottasaaliit ovat olleet runsaita, mutta
saalis on koostunut vuodesta toiseen pääasiassa samasta ikä
luokasta. Keväällä 1977 kuoriutunut muikkäikäluokka oli poik
keuksellisen runsas ja vasta keväällä 1980 kuoriutunut muikku—
ikäluokka on näytellyt merkittävää osaa muikkusaaliissa vuoden
1978 jälkeen.

Runsaita muikkuikäluokkia on kuvaan 6 koottujen tietojen mukaan
syntynyt Lappajärvessä vuosien 1970 ja 1976 kudusta. Myös 1979
kudusta syntynyt ikäluokka on kohtalaisen runsas ja myös vuoden
1974 kudusta syntynyt ikäluokka on ollut muita runsaampi.

fläluokkien runsaussuhteet ovat selvästi havaittavissa myös
muikkujen pituuden (kuva 7) ja painon (taulukko 3) kehityksessä.
Valitettavasti vuoden 1977 kasvutiedot puuttuvat, mutta 1978
havaintojen mukaan vuosina 19 73—76 syntyneiden muikkuikäluok—
kien kasvunopeus on ollut erittäin hyvä verrattuna 1977 kevääl
lä syntyneeseen poikkeuksellisen runsaaseen ikäluokkaan. Run
saan ikäluokan esiintyminen on hidastanut myös myöhenmiin syn
tyneiden muikkujen kasvunopeutta.

Taulukko 3. Eri ikäisten muikkujen keskipainot Lappajärven
nuottasaaliissa vuosina 1975—1981. Vuonna 1977 syntynyt runsas
— ja vuonna 1975 syntynyt harva ikäluokka alleviivattu.

1975 1976 1978 1979 1980 1981

0+ 6,2q 57g 28g 3,Og 4,lq 3,6g
1+ 12,lg lWSg 2tg jg - l2,3g
2+ 25,Oq 25,6g 37,Og 37g 15,Og —

3 + — 27,0 g 42,0 g 41,4 g 37,9 g 19,5 g
4+ — 29,9g — — 47,lg 26,3g
5+ — — 58,Oq — — 45,7g
6+ — — 38,Sg — — 2l,lg

2.42 Muikun kutu

Muikku kutee Lappajärvessä loka—marraskuun vaihteessa. Ajan
kohta vaihtelee lähinnä syksyn lämpöolosuhteiden mukaan, ja
kutu tapahtuu yleensä vasta veden lämpötilan laskettua 3-40C:n
tienoille. Esim. syksyllä 1977 muikun kudun huippukohta ajoit—
tui Lappajärvessä lokakuun 23. ja 27. päivän väliselle ajalle
ja vastaavasti syksyllä 1980 marraskuun 4.—8. päivän väliselle
ajalle.

Odenwall’in (1927) mukaan veden lämpötila Lappajärvessä muikun
kudun aikaan oli l,5—3,0°C vuosina 1912-1920. Yleensä muikun
kudun aikaiseksi veden lämpötilaksi mainitaan 6—70C (Hakkarainen
1972, Tuunainen 1968). Esim. Keiteleellä muikun kutu tapahtuu
6-70C:n lämpötilassa (Järvi 1919). Lappajärven muikun tavoin
selvästi kylmempää kutulämpötilaa suosivia muikkukantoja on
mm. Hollolan Vesijärvessä (Järvi 1947) ja Karjalan kannaksen
Pyhäjänessä (Järvi 1942).

Kirjallisuustietojen mukaan muikku kutee yleensä mahdollisim—
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man kiinteän ja puhtaan pohjan alueella ja pohjan laadun mai
nitaan olevan kututapahtumaa ohjaava tekijä (Hakkarainen 1972,
Tuunainen 1968) . Viljasen (suullinen tiedonanto) ja Nissisen
(1972) mukaan muikun mätiä esiintyy myös hyvinkin pehmeillä
liejupohjilla. Lappajärvessä muikun mätiä on tavattu lahna
ruohoa kasvavilla savipohjilla, hernemalmipohjilla, hietapoh
jilla sekä pehmeillä liejupohjilla ja ainoastaan puhtailla
hiekkapohjilla ja kivilouhikoissa mätitiheydet ovat selvästi
aihaisempia kuin muilla pohjan laaduilla.

Tavallisimmin muikun kutu tapahtuu alle 10 m:n syvyydellä
(Tuunainen 1968) , mutta kutusyvyys vaihtelee huomattavasti eri
järvissä (taulukko 4). Lappajärvessä muikun mätiä on tavattu
0,5 — 13,5 m:n syvyydeltä, mutta todennäköisesti mätiä esiintyy
vieläkin syvemmällä,

Taulukko 4. Muikun kutusyvyys eri järvissä.

Lappajärvi 0,5 — 13 mätinäy.teiden perust.
Oulujärvi 3 6 11 NISSINEN 1972
Puruvesi 8 — 22
Suanujärvi 3 - 6 VILJANEN suull.

tiedonanto
nättijärvi 2 — 6 haastattelut, perust. HNKARI &

GRANBERG 1977
Vuokkijärvi 3 — 5
Laatokka (SNTL) 10 — 40 JSKEL)INEN 1917
VIttern (Ruotsi) 20 — 70 kutee vielä 80—100 SMITI 1895

rrtrin syvyydessä EJ71E 1903
Stora Hoisjön 20 25 TRY31 1903
Lastijärvi 0,$ — 3 RYHNEN 1958
Keitele 2 — 10 NORDQVTST 1897

JÄRVI 1919

3 AINEISTO JA MENETELMÄT

3.1 NÄYTTEENOTTOALUEET

Näytteitä otettiin kolmelta eri alueelta: Ahvenniemeltä, Län
sisarvelta ja Salonpäästä (kuva 8) Alueet edustavat kolmea
erilaista kutualuetta, mm, syvyyssuhteiden, tuuliolosuhteiden
sekä pohjan laadun ja kaltevuuden perusteella.

Ähvenniemen alue on matala, ulappa—alueilta tulevilta tuulil
ta suhteellisen hyvin suojattu lahtialue Kärnänsaaren länsi—
puolella. Koko Kärnänsaaren ja Tarvolanniernen välinen lahti-
alue on aiempien havaintojen mukaan muikun kutualuetta (Tii—
tinen & Arvola 1978) , ja tässä tutkimuksessa käytetyt näytteen
ottopaikat sijoittuvat Puuntiensuunkarin ympäristöön (kuva 9)
Puuntiensuunkarin ja Kärnänsaaren välisillä näytteenottopai
koilla pohja oli kovaa savipohjaa, minkä päällä paikoin oli
hyvin ohut liejukerros ja tiheähkö lahnanruohokasvusto. Karilta
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Kuva 8. Valtakunnalliset veden laadun syvännehavaintopaikat
ja mätinäytteenottoalueet Lappajärvellä.



22

IIn

TARVOLAN -

U [Joytteenotioeikfra

4

KÄRNÄNSAAR

0 100 200 300 4DOm

Kuva 9. Ahvenniemen näytteenottoalue



23

ulapalle suuntautuvilla näytteenottopaikoilla pohjan laatu
muuttui 1 m:n puhtaasta hiekkapohjasta n. 10 cm:n liejukerrok—
sen peittämään hiesupohjaan 5 m:n syvyydellä.

Länsisarven näytteenottoalue sijaitsee runsaan kilometrin etäi—
syydellä Kärnänsaaren eteläkärjestä länteen. Paikka on veden
alaisen harjanteen rinnealuetta ja vähäisin vedensyvyys varsi—
naisella harjanteella on noin 3 m (kuva 10) . Näytteenottoalue
on altis lähes kaikista suunnista puhaltaville tuulille ja
ilmeisesti tuulten aiheuttamat virtaukset ovat varsin voimak
kaat ulottuen aina 4 - 5 m:n syvyydelle saakka, sillä pohja
vielä tällä syvyydellä on lähes puhdasta soraa. Syvemmällä
soran päällä on 2 — 10 cm paksuinen liejukerros.

Salonpään näytteenottoalue sijaitsee Kärnänsaaren eteläkärjen
itäpuolella, ja paikka on alttiina vain idän ja etelän väliltä
puhaltaville tuulille (kuva 11) . 1 - 2 m:n syvyydellä pohja
on kivikkoista sorapohjaa. Kolmen metrin syvyydellä pohja on
kovaa, tasaista savea, minkä pinnalla on ohut liejukerros.
Syvemmälle päin liejukerros paksunee.

Kaikilla edellä mainituilla näytealueilla esiintyy sekä herne—
mäistä että levymäistä järvimalmia.

3.2 MiTINÄYTTEIDEN OTTOTEKNIIKKÄ JA NYTTEIDEN KÄSITTELY

Seuraavassa on lyhyesti käsitelty myös suolavesinoutimen ja
pohjaeläinnoutimen käyttöä mätitutkimuksissa, vaikkakin tämä
tutkimus perustuu pääasiassa vuosina 1978-81 pumppunoutimella
suoritettuun mätinäytteenottoon. Lappajärven mätitutkimus aloi
tettiin suolavesinoudinta käyttäen vuonna 1976 ja lisäksi ma—
talilta alueilta otettiin joitakin näytteitä Ekman—Birge pohja—
eläinnoutimella, Kevättalvella 197$ pumppunoutimen kehittely
oli vielä kesken ja tällöin näytteenotossa käytettiin kaikkia
edellä mainittuja noudintyyppejä.

3.21 Suolavesinoudin ja pohj aeläin
no ut ime t

Suolavesinoudinta ja pohjaeläinnoutimia käytettiin Lappajärven
mätitutkimuksissa talvikausilla 1976—77 ja 1977—78. Suolavesi—
noutimen toiminta perustuu siihen, että kyllästetty ruokasuola—
liuos nostaa liitteen pinnalta ominaispainoltaan sitä kevyem—
mät partikkelit kellumaan. Sopivalla suolaliuoksen pumppaus—
ja suppilojärjestelyllä kelluvat partikkelit ohjataan pohjalle
laskettavan suppilon yläosassa olevaan keräilyhäkkiin. Keräi
lyhäkin silmäharvuus oli 1 mm. Menetelmää ja laitteistoa on
Nissinen (1972) esitellyt tarkerrinin väitöskirjassaan.

Suolavesinoudin toimii parhaiten tasaisella ja suhteellisen
pehmeällä pohjalla, missä suppilon reunat pääsevät painumaan
tasaisesti pohjaa vasten. Kovalta ja epätasaiselta pohjalta
suolavesinoutimella ei voida ottaa näytteitä, koska suolavesi
karkaa suppilon reunojen alta. Näytteenoton onnistumisen merk—
kinä pidetään pohja—aineksen esiintymistä keräilyhäkissä (Nis
sinen 1972) . Suolavesinoutimella otetuista näytteistä mäti—
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munien laskeminen on hyvin helppoa, sillä keräilyhäkkiin ker
tyy pohja-ainesta yleensä hyvin vähän, Lappajärvellä käytetyn
noutimen pohjan ala oli 0,125 m2.

Pohjaeläinnoutimia käytettiin samalla tavoin kuin pohjaeläin—
tutkimuksissakin ja näytteet seulottiin 0.4 mm silmäharvuisella
seulalla. Näytteenotossa käytetyn Ekman-Birge-noutimen pohjan
ala oli 0,027 m2. Kevättalvella 1978 käytettiin myös Mega
noudinta (Haka et al. 1974) , minkä pohjan ala oli 0.020 m2.

Suolavesinoudinta ja pohjaeläinnoutimia käytettäessä kaikki
näytteet otettiin jään päältä. Näytteet otettiin 10 m:n välein,
kaksi näytettä kustakin avannosta, linjoilta, jotka oli tar
koitus sijoittaa suoraan poikki rinteen, mutta osin tutkimus—
linjat olivat vinosti rinnettä alas ja osin pitkin rinnettä
(Nissinen 1977) . Kevättalven näytteenotto suoritettiin samoilta
linjoilta noin 5 m:n etäisyydeltä edellisistä avannoista.

3.22 Pumppunoutimet

Pumpuilla tai ilmanpaineella aikaansaatuun imuvaikutukseen
perustuvia pohjanoutimia on muualla käytetty varsin paljon
(Manz 1964, Novak & Sheets 1969, Gale & Thompson 1975, Masse
et al. 1976, Emig 1977), mutta Suomessa tämäntapaisten nouti
mien kehittely on vasta alkuvaiheessaan. Lappajärvellä saatu
jen alustavien kokemusten perusteella on mm. Joensuun korkea
koulussa kehitetty oma pumppunoudinmalli (Viljanen 1980)

Suunniteltaessa Lappajärven mätitutkimukseen soveltuvaa mäti
noudinta suunnittelun perustaksi otettiin kolme eri lähtökohtaa:
Ensinnäkin noutimen toiminta ei saa olla riippuvainen pohjan
laadusta. Toiseksi noutimen toimintaperiaate ja rakenne tulee
olla mahdollisimman yksinkertainen ja kolmanneksi noutimen tu
lee soveltua käytettävksi nimenomaisesti talviolosuhteissa.

Kalatalousteknikko Ilkka Arvolan syksyllä 1977 suorittamien
kokeilujen perusteella kehitettiin mätinäytteenottoa varten
pumppuperiaatteella toimiva ns, varsimenetelmä (Arvola 1980),
Laitteisto koostuu suulakkeesta, imuletkusta, pumpusta ja seula—
pullosta. Pumppuna käytettiin Whale $ ja Whale 25 merkkisiä
pumppuja. Näyteala rajataan pohjaan laskettavan metallikehikon
avulla ja suulakkeen liikettä ohjataan letkuun sidottavan var—
ren avulla (kuva 12) Lappajärvellä käytettiin 0,25 m2:n ja
0.125 m2:n suuruisia näytealoja. Näytteenottosyvyyttä rajoittaa
veden näkösyvyys. Vesikiikaria ja halogeenivalaisinta apuna
käyttäen voidaan varsimenetelmällä ottaa näytteitä aina 6 — 7
m:n syvyydelle saakka, jolloin varren paino alkaa vaikeuttaa
suulakkeen liikuttamista ja siten näytteenoton tehokkuutta.
Kokkolan vesipiirissä valmistettiin suulakkeen liikutteluvarsi
putkesta, jota samalla käytettiin näytteen imurointiin. Mene
telmällä on kuitenkin samat rajoitukset kuin edellä ja lisäksi
putken liitoskohdat heikentävät imutehoa, mikäli niitä ei saada
täysin ilmatiiviiksi. Aallokon vaikutuksesta varsimenetelmän
käyttö avovesiolosuhteissa C)fl critLäin vaikeaa.

Syksyllä 1978 pumppumenetelmää parannettiin Arvolan ja alle
kirjoittaneen toimesta siten, että näytteitä voidaan ottaa sy
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Kuva 12, Varsimenetelmällä toimiva pumppunoudin
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vältäkin näkösyvyyden rajoittamatta näytteenottoa. Suulakkeen
liikkeen ohjaamiseksi rakennettiin metallilaatikko, mikä samalla
rajaa näytealueen. Laatikon pituus on 100 cm, leveys 20 cm ja
laatikon reunojen korkeus 20 cm, Suulakkeen imuaukon leveys
on 1 cm, Suulaketta liikutetaan narujen avulla laatikon reu—
noissa olevia liukukiskoja pitkin (kuva 13) . Suulakkeen etäi
syys pohjasta on säädettävissä laatikon pohjaan uppoaman aset—
tamien vaatimusten mukaisesti. Laatikon kulmiin asetettujen
sivutukien ansiosta laatikkomenetelmää voidaan käyttää verraten
vaivattomasti myös avovesiolosuhteissa ja kohtalaisessa aallo—
kossakin. Laatikkomenetelmässä käytetään samaa pumppua ja seu—
lapulloa kuin varsimenetelmässäkin.

Ärvolan sukellushavaintojen mukaan (Salonpään tutkimuslaue
4 m syvyydellä 1979) noudin painuu noin 5 cm syvyydelle pohja
lietteeseen estäen siten tehokkaasti ainesten imeytymisen näyt—
teeseen kehikon ulkopuolelta. Samaisten havaintojen mukaan ke—
hikon sisäpuolelta pohjalietettä lähtee noin 5 cm kerros näy—
tettä imuroitaessa, Esim, vuodenvaihteen näytteenottopaikat
olivat selvästi näkyvillä vielä huhtikuun lopulla,

Käytettäessä pumppumenetelmää näytteet seuloutuivat jo näytteen
oton yhteydessä. Seulontaa voidaan tehostaa pumppaamalla puh
dasta vettä seulapulloon varsinaisen näytteenoton päätyttyä
tai huuhtelemalla pumpusta irrotettua seulapulloa avannossa.
Kovien pakkasten aikana seulonta pullon jäätymisen välttämiseksi
on suoritettava siten, että seulapullo upotetaan pumppauksen
ajaksi avantoon. Käytettyjen pumppujen teho riittää nostamaan
pohjalta kaiken suulakkeen aukosta sisälle sopivan aineksen
seulapulloon, joten seulontajätettä kertyy pohjan laadusta riip
puen jopa 0,5 — 1,0 litraa.

Seulonnassa käytettiin 0.8 min:n silmäharvuista seularulloa,
mutta lisäksi kokeiltiin 0,3 ja 1.4 min:n silmäharvuuksia.
0,3 min:n seulapullo osoittautui liian tiheäksi (pullo tukkeu—
tui, paljon seulontajätettä) ja 1,4 min:n seulapullosta menivät
läpi min, kuolleiden mätimunien kuoret.

Talvikausina 1978-81 näytteiden otossa luovuttiin Nissisen
(1977) käyttämästä linja—menetelmästä, ja näytteet otettiin
syvyysvyöhykkeittäin metrin välein, Syksyllä 1978 kiltakin sy—
vyysvyöhykkeeltä otettiin 12 pinta—alaltaan 0.125 m’:n suurui
ta näytettä, jotka voitiin tarvittaessa yhdistää 6:ksi 0,25 m’:n
suuruiseksi näytteeksi. Menetelmän avulla haluttiin selvittää
näytealan vaikutusta tarvittavaan näytemäärään. Alustavien las
kelmien perusteella määrä osoittautui riittämättömäksi ja tal
vella näytteitä otettiin 20 kpl syvyysvyöhykettä kohden kultakin
tutkimusalueelta. Syksyllä 1978 tutkimuksia suoritettiin aino
astaan Ähvenniemen ja Salonpään alueilla, mutta talvella mu
kaan otettiin myös Länsisarven alue, jolta on olemassa aineis
toa myös talvikaudelta 1976—77, Talvikaudella 1979-80 näytteet
otettiin 20 näytteen sarjoissa syvyysvvöhykkeittäin kahden met
rin välein parittomilta metrimääriltä. Talvikaudella 1980—81
näytteitä otettiin ainoastaan edellisvuosina todetuilta par—
hailta kutupaikoiita Länsisarven ja Ahvenniemen alueilta.

Ävovesikaudella näytteet otettiin kahdella ankkurilla paikal—
leen ankkuroidusta veneestä ja venettä siirrettiin syveminiliä
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alueilla kerran näytesarjaa otettaessa, jotta vältyttäisiin
näytealojen menemisestä pääliekkäin. Joulu-huitikuun aikana
laatikkomenetelmää käyttäen näytteet otettiin 0.5 m leveästä
ja 8 m pitkästä avannosta. Tällöin 20 näytteen sarjalla näyte—
alat olivat 20 cm etäisyydellä toisistaan. Varsimenetelmää käy—
tettäessä näytealojen päällekkäisyys voitiin estää näköhavain
tojen perusteella (kuva 14)

Mädin kuolleisuuden ajoittumisen selvittämiseksi mätinäytteitä
otettiin kolme kertaa hautoutumiskauden aikana, Ensimmäiset
näytteet otettiin välittömästi kudun jälkeen avovesikaudella,
seuraavat näytteet otettiin vuoden vaihteen tienoilla ja kol—
mannet huhtikuussa. Syksyllä 1980 ensimmäisen näytteenottokerran
aikana muikun kutu ei vielä ollut täysin ohi, joten näytteen
otto uusittiin marraskuun loppupuoliskolla.

3.23 Näytteiden käsittely ja näyte—
mä ä ä t

Seulontapullosta näytteet huuhdottiin vedellä täytettyyn äm—
päriin, mistä ne vähäisen laskeutumisajan jälkeen dekantoitiin
pakastepurkkeihin. Kovimpien pakkasten aikana otetut näytteet
säilytettiin avannossa jäätymisen estämiseksi.

Mätimunien määrä ja tila (elävät, kuolleet, kuoret) määritet
tim teollisuusluppien avulla, mahdollisuuksien mukaan 1—2
vrk:n kuluttua näytteenotosta. Kuolleiden mätimunien ruskuais—
neste muuttuu sameaksi ja lopulta kuolleet mätimunat ovat väril—
tään aivan valkoisia, joten ne ovat helposti erotettavissa elä—
vistä, kirkkaan läpikuultavista mätimunista.

Mätimunien erotteluun kokeiltiin aiemmin myös värläystä Bengalin
punavärii1, mutta värjätyistä näytteistä ei voitu erottaa elä
viä ja kuolleita mätimunia toisistaan, Vuosien 1978—81 näyte—
määrä on esitetty taulukossa 5.

Taulukko 5. Lappajärveltä otetut mätinäytemäärät vuosina
1978—81,

loka—marraskuu joulu—tammikuu maal is—huhtikuu
1978—79 197 479 348
1979—80 263 280 270
1980—81 180 100 120

3.3 MÄTIÄLUSTÄT

Mätinäytteiden oton ohella kokeiltiin mädin sumputtamista tal
vikaudella 1978—79 Ahvenniemen ja Salonpään tutkimusalueilla.
Sumputuksella haluttiin selvittää mädin kuolleisuutta keino
tekoisilla alustoilla rinnan pohjalta otettujen mätinäytteiden
kanssa.

Sumputusalustoina käytettiin Shemeikan et al, (1978) käyttämiä
sekä Vaasan vesipiirin vesitoimistossa rakennettuja alustoja.
Shemeikan ym. käyttämien koealustojen runkomateriaalina oli
akryylilevy, jossa oli aukko mädin sijoituskohdalla. Aukkoon
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oli kiinnitetty hienosilmäinen (silmäkoko 0,8 1 mm) nai1on
verkko mädin alustaksi. Aukkoa reunusti 3 cm:n korkuinen ak—
rvylistä tehty pystyreuna ja sen ulkopuolelle kiinnitettiin
nailonisa rakennettu suojaverkko, joka esti mätijyvien karkaa—
misen alustoja laskettaessa ja nostettaessa. Suojaverkko painui
kasaan alustan reunukselle alustan ollessa pohjaan laskettuna.
Älustat olivat päältä avoimet niin, että kokeen aikana sedi—
mentaatio vaikutti esteettä mätiin. Osa alustoista oli kokeen
ajan päältä täysin avoimena, osassa oli kalojen predaation es
tämiseksi havaksesta pingotettu verkko.

Vaasan vesipiirin vesitoimistossa rakennettujen koealustojen
runkona oli 7—8 cm korkea, pohja—alaltaan 15 x 15 cm:n suuruinen
teräslankakehikko, Kehikon päälle pingotettiin 1 min:n silmä
harvuinen harsokangas, Puolet kokeessa käytetyistä alustoista
olivat päältä avoimia ja puolet peitettiin harsokankaalla,

Mätisumput asetettiin 1, 3, 5, 7 ja 9 m:n syvyyksille, ja kul
lekin syvyydelle asetettiin sekä katettuja että avoimia alus—
toja. Käytetty mäti oli peräisin Lappajärven muikuista ja jäiden
tuloa odotettaessa mäti säilytettiin Simunan kalanviljelylai—
toksella Laukaassa.

3.4 VEDEN JA POHJAN LAATU

Kutualueiden pohjanläheisten vesikerrosten happiolosuhteita
selvitettiin Nissisen (1972) esittämillä menetelmillä. Kevääl
lä 1979 happinäytteiden otto “myöhästyi”, sillä näytteenottoa
edeltäneen suojakauden sulamisvedet sekoittivat pohjanläheiset
vesikerrokset eikä esim, hapen mikrokerrostuneisuutta ollut
havaittavissa.

Keväällä 1980 aappinävtteiden erossa lucvuttiin injektioruis—
kujen käytöstä ja näytteet imettiin lapolla sedimenttiput—
kesta tavalliseen happipulloon. Tällöin näytettä kohden tar
vittava vesimäärä oli hieman suurempi, kuin injekticruiskuja
käytettäessä. Yhden näytteen happimäärä kuvaa siten tilannetta
6—7 cm paksuisen vesipatsaan osalta. Noutimen toimintahäiri—
öiden vuoksi keväällä 1981 ei voitu määrittää pohjan läheisiä
happipitoisuuksia. Hapetus—pelkistysaste (redox—potentiaali)
kuvaa liuoksen elektroniaktiivisuutta [ (pE = -log (e11 eli
liuoksen hapetuskykyä (Wetzel 1975) . Korkea hapetus-pelkistys
potentiaali on merkittävä pohjalla olevan mädin kannalta, kos
ka potentiaalin lasku merkitsee ainesten pelkistymistä ja si
ten mädille myrkyllisten yhdisteiden muodostumista pohjan pin
takerroksissa. Ilapetus—pelkistysmittauksia suoritettiin vuosi
na 1977, 1979 ja 1980. Mittaus on luonteeltaan kuitenkin suh
teellinen, joten mittaukset on suoritettava aina samalla tavoin,
jotta tulokset olisivat keskenään vertailukelpoisia. Vuosien
1977, 1979 ja 1980 havainnot on tehty kalomeli-platina-elek
trodilla ja tulokset korjattu normaalivetyelektroditasoon li
säämällä saatuun miLLaustulokseen 250 mV. Mittaustulokset on
korjattu vastaamaan neutraalin veden olosuhteita lisäämällä
saatuun mittaustulokseen 58 mV omäksisellä pH alueella ja vä
hentämällä 58 mv saadusta mittaustuloksesta happamalla p11 alu
eella jokaista pH yksikön suuruista muutosta kohden, Lämpötila—
korjausta ei ole suoritettu, koska kaikki mittaustulokset on
suoritettu samassa lkmpötLlassa (Wetzel 1975) . Vuoden 1977
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mittaukset ovat MMT Nissisen tekemiä ja muut ovat Vaasan vesi—
piirin vesilaboratorion mittauksia, joten tulosten vertailuun
on suhtauduttava tietyllä varauksella.

3.5 SEDIMENTAATIO

Syksyllä 1978 Lappajärvellä oli voimakas Mougeotia -viherlevän
aiheuttama leväkukinta, joka vaikeutti mm. muikun kutukalastus—
ta. Pohjalle laskeutuvan kuolleen levämassan oletettiin vaikut
tavan haitallisesti myös pohjalla oleviin muikun mätimuniin,
ja laskeuman määrää pyrittiin selvittämään laskeutumissuppiloi
den avulla. Suppiloina käytettiin katkaistuja viinipulloja,
mitkä asetettiin haluttuun syvyyteen ankkuripainojen ja kohojen
avulla. Menetelmää on käytetty Päijänteellä (Lappalainen & Mä
kinen 1973) ja talvikaudella 1978-79 Lappajärvellä käytetty
laitteisto oli lainattu Jyväskylän yliopiston hydrobiologian
tutkimuskeskuksesta.

Sedimentaatiopulloihin kerääntyneestä aineksesta määritettiin
aineksen kuivapaino ja osasta näytteistä myös laskeutuvuus
Imhoffin kartion avulla sekä hehkutusjäännös.

Sedimentaatiotutkimuksia on jatkettu syksystä 1978 alkaen. Tut—
kimusjaksojen pituudet ja suppiloiden sijoitussyvyydet on esi
tetty taulukossa 6. Sedimentaatiosuppilot sijoitettiin Lappa—
järven pohjoiselle vedenlaatuhavaintopaikalle (kuva 8) . Kul
lekin syvyydelle asetettiin kaksi pulloa.

Syksyisten leväkukintojen aiheuttaman sedimentaation määrän
selvittäminen osoittautui mm. tuuli- ja jääolosuhteiden vuoksi
erittäin vaikeaksi, joten syksyn 1979 leväkukinnan laskeuman
määrää ei selvitetty. Sedimentaatiotutkimukset suoritettiin
ainoastaan kesä— ja talvikausilla.

Taulukko 6. Sedimentaatiosuppiloiden sijoitussyvyydet eri ha
vaintopaikoilla ja havaintojaksojen kestoajat vuosina 1978—81.

Havaintojakso Kestoaika densijussv
vrk 3m 5m lOm 2Cm 3Cm

24.10.— 7.11.1978 14 + + + + +

7.ll.—22.ll.1978 14 + + ± — +

4.12.1978—24.4.1979 140 + + + — +

23.12.1978—24.4.1979 121 — ± — +

24.5. —12.11.1979 170 — — + + +

19.12.1979—18.4.1980 140 + + + + +

5.6. — 6.11.1980 155 — — + — +

21.11.1980—23.4.1981 173 — — ± + +

4 TUTKIMUKSESSA TODETUT MäTIMäÄRäT
MÄ DI N KUOLLEISUUS JA K U CL L LIS UUTEEN
VAIKUTTAVAT YMPÄRI STÖTEKIJÄT

4,1 MÄTITIHEYDET JA MÄDIN ELOONJÄÄMINEN

Ulotettaessa mätinäytteiden otto myös sulavesikaudelle, olivat
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todetut mätitiheydet ratkaisevasti suurempia verrattaessa mä—
timääriä aiemmin ainoastaan talvella tehtyihin havaintoihin
(Nissinen 1972, Nissinen & Vihervuori l977 Tiitinen & Arvola
1978). Suurin havaittu mätitiheys oli 950 — 77 kpl/m Ahven—
niemen tutkimusalueella 0,5 m:n syvyydellä syksyllä 1978. Vas
taavan suuruisia mätitiheyksiä on todettu mm. Maroz-järvellä
Puolassa (Zawisza & Bagiel 1970) . Useita satoja mätimunia ne
liömetriä kohden olevia mätitiheyksiä esiintyi välittömästi
kudun jälkeen Ähvenniemen alueella myös 1 ja 3 m:n syvyydellä
ja Länsisarven alueella 7 m:n syvyydellä syksyllä 1979, Yli
sadan mätimunan tiheyksiä esiintyi mm. Ahvenniemen alueella
(1978) 1 ja 2 m:n, Länsisarven alueella (1979) 9 m:n ja Salon-
pään alueella (1978) 2 ja 3 m:n syvyydellä (kuvat 15-17 ja lii—
te 1).

Vuosina 1979 ja 1980 syysnäytteenoton yhteydessä havaitusta
kokonaismätimäärästä huomattava osa oli kuolleita mätimunia,
Myös syksyllä 1978 tilanne oli ilmeisesti samanlainen, mutta
koska näytteitä ei voitu laskea välittömästi näytteenoton jäl
keen, elävien ja kuolleiden erottamisen tarkkuus oli huonompi
kuin myöhempinä vuosina. Kaikkina tutkimusvuosina kuolleiden
mätirnunien osuus välittömästi kudun jälkeen otetuissa näytteis
sä oli suurin matalilla (alle 5 m) kutualueilla, Syksyllä 1979
Ähvenniemen alueella 80 — 90 % mätimunista oli kuolleita jo
välittömästi kudun jälkeen ja Länsisarvella vastaava osuus oli
60 — 70 %. Salonpäässä kuolleiden mätimunien osuus, varsinkin
syvemmällä, oli selvästi pienempi kuin muilla alueilla (tau
lukko 7) . Tosin mainituilla alueilla myös mätitiheys oli suh
teellisen alhainen, Ähvenniemen alueella mädin korkea varhais—
kuolleisuus aiheutuu mahdollisesti aallokon matalilla paikoilla
itse kututapahtumalle aiheuttamasta häiriöstä sekä aallokon vai
kutuksesta pohjalla olevaan mätiin, Lisäksi Ahvenniemen alueel
la levälaskeuma sekä syksyllä 1978 että 1979 oli poikkeukselli
sen runsas, sillä aallokon kuljettamat levämassat laskeutuivat
lahtialueelle, Varsinkin Puuntiensuunkarin ja rannan välisellä
näytteenottopaikalla pohja oli molempina vuosina 3 — 4 cm pak
sun levämassakerroksen peitossa.

Syksyllä 1930 Lappajärvessä ei ollut leväkukintaa ja todennä
köisesti tämän vaikutuksesta kuolleiden mätimunien osuus (62 1)
syksyllä todetusta mätimäärästä oli vähäisempi kuin samoilla
näytteenottopaikoilla edellisvuonna (77 ) , Syvemmillä alueilla
(Länsisarvi 7 ja 9 m) kuolleiden mätimunien osuudessa, 64 %
1979 ja 68 % 1080, ei ollut havaittavissa selvää eroa eri vuo
sien välillä. Sitävastoin matalilla alueilla (Ähvenniemi) ero
oli selvä, 87 % vuonna 1979 ja 57 1 vuonna 1980.
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Taulukko 7. Kuolleiden mätimunien osuus (%) havaitusta mäti—
määrästä talvikaudella 1979—80. Samalla on esitetty myös koko—
naismätimäärät havaintopaikoilla.

marraskuu —79 tammikuu -80 huhtikuu -80

ififT
(Ranta—kari) 1 m 90 423 18 295 25 72

lm 87 256 17 54 38 7
3m 83 626 35 69 37 26
5 m 87 44 84 96 56 18

Länsisarvi 5 m 73 8 36 15 80 4
7 m 60 253 80 52 80 80
9 m 67 116 83 24 100 36

11 m 70 88 100 23 100 +

Salonpää 1 m 73 24 50 4 36 3
3 m 75 20 17 3 6 13
5 m 49 22 30 15 16 11
7m 44 2 40 6 33 1
9 m 25 1 100 + — —

Absoluuttisia mätimääriä tarkastellen mädin kuolleisuus on suu
rinta heti kudun jälkeen ja alkutalven aikana. Kevättalven aikana
kuolleisuus kuvien 15-17 mukaan näyttäisi olevan huomattavasti
vähäisempää. Tämän mukaisesti mädin kuolleisuus ei ole lineaa
rista, Testattaessa talvikauden 1978-79 aineistosta mädin kuol—
leisuuden lineaarisuutta todettiin kuolleisuuden ajan suhteen
poikkeavan tilastollisesti merkitsevästi lineaarisuudesta.

Mikäli oletetaan mädin kuolleisuuden olevan suhteellisesti va—
kion aikayksikköä kohden (%/vrk), päädytään käyräviivaiseen
kuolleisuusyhtälöön.. Tällainen kuolleisuusyhtälö voidaan muo
dostaa esim. laskemalla mädin kuolleisuudelle lineaarinen reg—
ressioyhtälö käyttäen puolilogaritmimuunnosta.

Toisin sanoen laskutoimituksissa mätimääristä käytetään luku—
arvon luonnollista logaritmiarvoa ja aikayksiköstä (vrk) abso
luuttista arvoa. Tällöin päädytään seuraavanlaiseen yhtälöön:

ln y = a + lix

(a+bx)y=e

a. lix a by=e e e =a jae =b

y=a li

Yhtälössä a’ tarkoittaa mätimäärää välittömästi kudun jälkeen
ja li’ mädin suhteellista kuolleisuutta aikayksikköä kohden eli
li’ on regressiosuoran kulmakerroin.

(1 — b’) x 100 = mädin kuolleisuus—%/vrk
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Kuten kuvista 15 — 17 on havaittavissa eivät kaikkien näytteen—
ottopaikkojen tulokset — jäljempänä selitettävästä syystä
ole sovitettavissa minkäänlaiseen yhtälön muotoon. Mutta las—
kettaessa regressioyhtält sellaisille havaintosarjoille, mis
sä elävän mädin määrä vähenee koko havaintojakson ajan - ts.
havainnoissa ei ole näytteenotosta tahi mädin jakaumasta ai—
heutuvia virheitä - vastaavat yhtälöiden kulmakertoimet kohta
laisen hyvin toisiaan ja myös regressioiden selitysasteet ovat
suhteellisen korkeat (taulukko 8)

Laskutoimitusten yksinkertaistarniseksi regressioyhtälöt on
laskettu näytesarjojen keskiarvojen perusteella, joten regres—
siokerrointen luotettavuus vähäisen havaintomäärän vuoksi ei
yleensä kokoa tilastollisesti merkitsevälle tasolle, Kuitenkin
tilastollinen luotettavuus voidaan halutessa nostaa lähes kaik
kien edellä mainittujen havaintosarjojen osalta vaikkapa ***

merkitsevyystasolle saakka käyttämällä laskutoimituksissa ha—
vaintosarjojen keskiarvojen asemesta alkuperäisiä näytekohtaj—
sia havaintoja (kts. taulukko 8) eli lisäämällä havaintojen
määrää. Tilastollinen luotettavuus ei tässä tapauksessa ole
kuitenkaan päätavoite vaan tärkein tekijä on regressioyhtälös
tä saatava, mädin kuolleisuutta kuvaava kerroin b’. Aineiston
suuresta hajonnasta tosin aiheutuu muutoksia myös kertoimen b’
arvoon käytettäessä laskutoimituksissa alkuperäisarvoja keski—
arvojen asemesta (taulukko 8)

Taulukko 8, Mädin kuolleisuuden regressioyhtälöt regressio—
kertoimet, regression selitysaste ja merkitsevyys eräillä ha—
vaintopaikoilla alkuperäisainejo sekä havaintojen keski—
arvojen perusteella laskettuna

—-----------------
-----------------

---

Kuolleisuus- r selitys— df merkit

l978-793m

alkuperäisen havainnot y=48. 0,981X 0,853 73 % 22
keskiarvot y=5l.0,987X 0,930 87 % 1 —

Ahvenniemi 1979—80 3m
alkuperäiset havainnot yr83.O,98& 0,673 45 % 22
keskiarvot y=l07.0,988X 0,992 98 % 1 0

Länsisarvi 1979—80 11 m
alkuperäiset havainnot y=l5.O,988 0,718 52 ? 22
keskiarvot y=l6.0,98?C 0,820 68 % 1 —

Salonpää 1978—79 3 m
alkuperäiset havainnot y=480,980> 0,732 54 1 22
keskiarvot y=46.0,974X 0,800 64 %

—-----
-----

----

Laskutavan aiheuttamat erot b’ :n arvossa ovat sikäli merkittäviä,
että mikäli pelkän syksyllä pohjalla esiintyvän mätimäärän perus
eella pyritään arvioimaan keväl1h kuoriutuvaa poikasmäärää,
aiheuttavat jo 0,001 yksikön muutokset b’:n arvossa 20 1 muutok
sen 180 vrk:n hautoutumisjakson perusteella arvioidussa kuoriu—
tuvassa poikasmääräss, Esim. b’:n arvon muuttuessa 0,980
O,990:aan kohoaa elossa olevien mätimunien määrä 160 vrk:n hau—
toutumisjakson lopulla 6,2 kertaiseksi ja talvikauden elossa—
pysymis—%. kohoaa 2,6 i6,4 %:iin. Mädjn kuolleisuuden merkitys
tä muikun lisääntyrnistuloksen kannalta tarkastellaan myöhemmin.
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Laskettujen yhtälöiden perusteella b’:n arvo vaihtelee O,965:nja O,996:n välillä, keskimääräisen arvon ollessa 0,982. Vastaa
vasti vuorokautiset kuolleisuusluvut vaihtelivat 3,5 ‘, 0,4 %:nvälillä, tavallisimpien arvojen ollessa 1,8 %:n tienoilla. Mainittu keskimääräinen kuolleisuus on varsin korkea, sillä sen
perusteella talvikauden aikainen mädin elossapysymis—% on vain3,8.

Havaintojen mukaisesti “hyvillä” kutupaikoilla esim. Länsisarvi5-7 m, Ahvenniemj 3 m ja Salonpää 5 m (1979-80) mädin vuorokau—tinen kuolleisuus oli edellä luetellussa järjestyksessä i,i ,1,3—1,2 % ja 0,1 %. Huolimatta syksyllä todetusta mädin runsa—udesta, yleensä kaikki mäti tuhoutui ennen kuoriutumista, mikäli kuolleisuus oli yli 2 vuorokaudessa.

Ähvenniemen alueella mätimäärät ovat kaikkina havaintovuosina
olleet suurimmat matalimmilla paikoilla ja mätitiheydet ovat
pienentyneet syvemmälle siirryttäessä (kuva 15) . Talvella 1979-80 myös mädin kuolleisuus muuttui syvyyden mukaan (kuva 18).Matalilla havaintopaikoilla kuolleisuus oli huomattavasti nopeampaa kuin syvemmillä alueilla (3,6 % —l,3 %). Ilmiö kuvaavarsin hyvin olosuhteita kutupaikoilla, mitkä kuten jo aiemminmainittiin olivat silloin huonoimmat juuri ‘natalilla paikoilla.0,5 m:n syvyydeltä mäti tuhoutui jään vaikutuksesta.

Muilla havaintopaikoilla vastaavaa kuolleisuuden ja mätimääriensuhdetta syvyyteen ei ole havaittavissa. Länsisarven alueellamätitiheydet ovat suurimmat 6-8 m:n syvyydellä, vähentyen sekämatalammalle että syvemmälle siirryttäessä (kuva 16) . Salonpäänalueella mätimäärät vaihtelivat ennemminkin vuosien kuin syvyyden mukaan (kuva 17) * Syksyllä 1978 mätitiheydet olivat suurimmat 2—3 metrin syvyydellä ja seuraavana vuonna mätitiheyde olivat kaikilla syvyysvyöhykkejll oleellisesti edelljsvuotta al—haisemmat ja erot eri syvyyksill olivat vähäiset, Mädin kuolleisuudessa Länsisarven ja Salonpään havaintopaikoilla alle 7 m:nsyvyydellä ei ollut selviä eroja syvyyden suhteen, vaan kuolleisuus vaihteli vuosittain. Sitävastoin syvemmäilä mäti tuhoutui
poikkeuksetta

4,2 MÄDIN ELOQNJMINEN MÄTIALUSTOILLA

Mädin kuolleisuus haudonta—alustoilla vaihteli huomattavastija varsinkin Salonpään alueella kuolleisuus ei vastannut lainkaanpohjalla liavaittuja Iolleisuusja. Ähvenniemellä sitä vastoinmädin kuolleisuus alustoilla oli käytännössä lähes sama kuinpohj allakin,

Äiempien havaintojen (Shemeikka ym. 1972) mukaisesti mäti hävisi avoimilta alustoilta talven aikana. Häviämisen aiheutti osaltaan sekä kalojen että pohjae1äinte predaatio, sillä vielä alus—toja nostettaessa varsinkin Salonpään alueella, alustoilla olirunsaasti mm, okakatkoja (Pallasea inosa L.) . Kuitenkaan matimunien haviamistä ei voida selittää yksinomaa predaa—tion aiheuttamaksi, sillä myös katetuilta alustoilta hävisi mä—imunia. Keskimäjrin avoimilla alustoilla oli keväällä jäljellämätimunia (elävät ± kuolleet) 3,1 kpl ja katetuilla alustoilla23,4 kpl, joten runsaat puolet mätimunista häviää alustoiltailman selvää ulkoista syytä.
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Taulukko 9. Mädin eloonjääininen haudonta-alustoilla 1978-79
Ahvenniemen ja Salonpään tutkimusalueilla. Vertailun vuoksi
taulukossa on esitetty myös mädin kuolleisuus pohjalla sumpu
tusalueilla vastaavalla aikajaksolla (Ä = avoin alusta, 3 =

katettu alusta)

Syvyys Cm) Mätimäärä alustoilla Eloonjäämis—%
11.12.1978 23.4.1979
BÄBPohjalla

Ähvenniemi
1,5 hiekka 50 50 0 15 0 30 36
3,0 hieta 50 50 0 3 0 6 32

Salonpää
1,5 hiekka 50 50 0 35 0 70 —

3,0 lieju 50 50 0 0 0 0 0
5,0 50 50 5 6 10 12 0
7,0 50 50 0 2 0 4 0
9,0 50 50 0 1 0 2 —

Mädin olosuhteet alustoilla eivät todennäköisesti vastaa olo
suhteita pohjalla, sillä alusta eristää mädin varsin tehokkaas
ti pohjasta. Salonpään alueella mädin korkeahko elossapysyminen
5 — 9 m:n syvyydellä aiheuttu todennäköisesti juuri alustojen
suojelevasta vaikutuksesta.

4.3 KUTUÄLUEIDEN HAPPIOLOSUHTEET

Kevättalvella 1980 pohjanläheisest happiolosuhteet vaihtelivat
suuresti kutualueilla ja myös hapen mikrokerrostuneisuus oli
selvästi havaittavissa (taulukko 10).

Taulukko 10, Pohjanläheisten vesikerrosten happipitoisuudet
1,-2.4,l9$0 muikun kutupaikoilla Lappajärvessä (Salonpään 9 m:n
havainnot esittävät 5 cm vesipatsaita = 0—5, 5—10, 10-15 jne.)

Paikka Syvyys Etäisyys pohjasta

0—6cm 6—12cm 12—18cm 18—24cm

mg
01 Oll mg

2
l mg

°2
1

Ähvenniemi 3 m 13,78 13,65 13,72
5 m 11,57 11,44 11,77

Länsisarvi 6 m 3,12 3,25 4,22 4,22
7 m 2,79 3,51 4,48
9 m 2,73 2,79 3,77

Salonpää 5 m 7,21 8,89 10,66
7 m 2,70 3,25 4,00

0—5 5—10 10—15 15—20 20—25 25—30 30—35

9 m 2,99 2,60 3,12 3,12 3,51 4,68 6,24
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Ahvenniemen alueella ja Salonpäässä 5 m:n syvyydellä välittö—
mästi pohjan yläpuolella happiolosuhteet olivat hyvät ja vasta
sivat huhtikuussa 1979 ja 1977 todettuja alimpia arvoja. Huhti
kuussa 1979 alin välittömästi pohjan yläpuolella todettu happi—
pitoisuus Salonpään ja Länsisarven auei1la oli 9,95 mg 2ja huhtikuussa 1977 8,0-7,6 mg 2 1 (Nissinen & Vihervuori
1977) . Yli 6 m:n syvyisillä havaintopaikoilla välittömästi poh
jan yläpuolisten vesikerrosten happipitoisuus oli alhainen.

Järven koko vesisyvyydeltä määritettynä happipitoisuudet oli
vat varsin hyvät. Valtakunnallisilta syvännehavaintopaikoilta
26.3,1980 ja mätinäytealueilta tehtyjen määritysten mukaan
(taulukko 11) happipitoisuudet ylimmässä vähintän n. 10 m:n
paksuisessa vesikerroksessa ovat yli 10 mg 2 1’ ja vielä
17—18 ui:n syvyydellä happea on yli 7 mg 1-1. Ainoastaan syvän-
teiden pohjilla esiintyy kevättalvella hapettomia vesikerrok—
sia. Vähähappisten vesikerrosten tilavuus koko järven vesitila
vuutta ajatellen on merkityksetön, koska Lappajärven rantojen
loivuuden vaikutuksesta runsaat 60 % vesitilavuudesta on 0—10
m:n syvyysvyöhykkeellä.

Taulukko 11. Lappajärven happipitoisuudet eteläisellä ja poh—
joisella vedenlaatuhavaintopaikalla 26.3.1980 sekä Länsisarven
näytteenottoalueella 9 m:n syvyydellä 2.4,1980,

Pohjoinen Eteläinen Länsisarvi
hav.paikka hav.paikka 9 m

—1 -l mglmg °2
1 mg

°2
1 Syvyys 2

1 m 13,8 13,2 1 m 12,7
3 m 12,7 12,7 3 m 12,7
5 ui 11,8 10,8 5 m 12,4

17—18 m 7,7 7,4 6 m 11,5
29—30 m 1,0 4,0 7 m 11,1
34—36 m 0 0,6 8 m 11,0

pohja 2,7
-

Välittömästi pohjan yläpuolisisa vesikerroksissa ja vapaan
vesimassan alueella toisiaan vastaavilla syvyyksillä happi—
olosuhteet poikkesivat ratkaisevasti toisistaan maalis—huhti
kuussa 1980. Esim. Länsisarven alueella 7 m:n syvyydellä ve
den hppipitoisuus vapaan vesimassan alueella oli 11,1 mg
02 l ja samalla syvyydellä välittömästi pohjan yläpuolella
2,8 mg 02 i-. Toisiaan vastaavat veden happipitoisuudet to
dettiin välittömästi pohjan yläpuolella 5 m:n syvyydellä, 35 —

40 cm:n etäisyydellä pohjasta 9 ui:n syvyydellä ja vapaan vesi—
massan alueella 17 - 18 m:n syvyydellä. Edellä esitetyn perus
teella voidaan todeta ettei tavanomaisella vesinäytteiden
otolla voida selvittää kutualueiden happiolosuhteita, vaan
mädin kannalta merkittävimmät muutokset rajoittuvat välittö
mästi pohjan yläpuolella oleviin hyvin ohuisiin vesikerroksiin.

4 .4 KUTUALUEIDEN POHJALIETTEEN HÄPETUS-PELKISTYSTASÄPÄINO

Pohjalietteen hapetus—pelkistysolosuhtee liittyvät läheisesti
pohjan happiolosuhteisiin. Tosin hapellisissa olosuhteissa ha—
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petus-pelkistys tasapainon riippuvuus happipitoisuudesta on
vähäinen (Wetzel 1975) Tämä ilmiö on selvästi havaittavissa
verrattaessa vuosien 1979 ja —80 tuloksia keskenään (taulukko
12) Keväällä 1979 pohjanläheisten vesikerrosten happipitoi
suus oli selvästi korkeampi kuin seuraavana vuonna, mutta
pohjalietteen hapetus—pelkistyspotentiaali oli korkeampi vuon
na 1980, vaikka phjan1äheiset happipitoisuudet paikoin olivat
vain 2—3 mg °2

1

Taulukkoon 12 on koottu ainoastaan kaikki havaintovuodet kat
tavat havaintosarjat, mutta myös taulukon ulkopuolelle jätetyt
mittaustulokset viittaavat samaan suuntaan. Kevättalvella 1977
todetut hapetus—pelkistyspotentiaalit olivat kaikkein korkeim—
mat ja vastaavasti kevättalven 1979 kaikkein alhaisimmat. Vuon
na 1978 ei hapetus—pelkistysmittauksia suoritettu, mutta pohja—
lietteen värin perusteella arvioiden hapettunut kerros oli ohu—
empi kuin edellisenä vuotena (Tiitinen & Arvola 1976)

Taulukko 12. Kutualueiden hapetus-pelkistysolosuliteet maalis-
huhtikuussa 1977, 1979 ja 1980,

Hav. Syvyys Vesi-
vuosi kerros

Lansisarv

hjetteessä
Pohjan 1 cm 3 cm
pinta

__________

665mV 649mV 485mV
3lOmV 200mV lOOmV
456mV - -

• 5cm

2l3mV
4 OmV

4 llsnV

640mV 565mV ilOmV —25mV
6OmV 6OmV 3OmV lOxW

450mV — 377mV

64 OmV 550mV lOmV — SOrriV
l7OmV l70mV 6OmV 4OmV
450mV — — 367r!J

19/! —

1979 380mV
1980 490mV

Salonpää 1977 5,6 m —

1979 6,0 m 345mV
1980 6,0 m 490mV

1977 3,0 m —

1979 9,0 m 400mV
1980 9,0 m 490mV

1,5 LÄMPÖTILA

Mätinäytteiden ottopaikoilta mitattiin veden lämpötilat l6-
l74,l980 ja kolmesti talvikauden 1980—81 aikana (taulukot
13 ja 14) Havaintojen mukaan vesi lämpeni pohjaa kohden, mikä
onkin aivan luonnollista mm. veden fysikaalisten ominaisuuk
sien perusteella. Keväällä 1980 paikoin välittömästi jään alla
olevat vesikerrokset olivat välivettä lämpimämpiä, mutta tämä
aiheutui todennäköisesti auringon lärnmittävästä vaikutuksesta,
mikä puolestaan jakautui epätasaisesti ma, jään päällä olevan
lumen laikuttaisuuden vuoksi.

Keväällä 1980 pohjan lämpötilat vaihtelivat 1,57 ja 3,32 C0:een
välillä ja keväällä 1981 2,20 ja 2,54 C°:een välillä. Erot ai
heutuvat pääasiassa kevään säätilan erilaisuudesta mainittui—
na vuosina, Keväällä 1930 ranta—alueilla veden lämpötila aikoi
kohota auringonpaisteen vaikutuksesta jo huhtikuun aikana. Ti—
lanne on selvimmin havaittavissa Saionpään alueella, missä vesi
oli kylmintä 5 m:n syvyydellä. Sen alapuolella vesi lämpeni tai—
visen lämpötilakerrostuneisuuden ja yläpuolella auringonpais—teen vaikutuksesta. Tosin myös järven jäätymisen aikaan vesi—

1,3 m
7,5 m
7,0 m
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Taulukko 13. Veden lämpötilat (°C) mätinäytteiden ottopai
koilla 16.—17.4.l980.

Jään ]in 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 1Cm
alla

Ahven- im - 3,52

niemi 3” 1,40 1,78 1,82 2,80

5” 1,53 1,53 1,65 1,76 1,86 2,20

Länsi— 5” 1,79 1,76 1,76 1,73 1,74 1,77

sarvi 7” 1,62 1,67 1,69 1,67 1,68 1,69 1,75 1,98

9” 1,71 1,68 1,66 1,65 1,64 1,46 1,46 1,69 1,77 1,98

10” 1,46 1,47 1,48 1,48 1,43 1,49 1,50 1,62 1,82 2,12 2,70

78Salon— 1” 1,52 1,

pää 3” 1,59 1,60 1,60 1,61

5” 1,53 1,49 1,48 1,47 1,49 1,57

7” 1,62 1,57 1,48 1,47 1,47 1,47 1,47 1,63

9” 1,43 1,47 1,47 1,48 1,48 1,48 1,49 1,61 1,71 1,79

Taulukko 14. Veden lämpötilat (°C) mätinäytteiden ottopai—
koilla talvikaudella 1980—81.

Jään im 2m 3m 4m 5m 6m 7m 3, 5m
alla

Ahven— im 20.ll.—80 0,50 1,62

niemi 1” 26,3. —81 0,10 0,30

1” 22,4. —81 1,30 2,20

3” 20.ll.—80 0,46 0,59 0,63 1,37

3” 26.3. —81 — 0,10 0,40 0,50

3” 22.4. —81 0,60 0,80 1,70 2,33

Lensi— 7m 20 11 —80 0,34 0,43 0,45 0,49 0,54 0,61 0,65 1,50

sarvi 7” 26.3. —81 — 0,51 0,91 1,31 1,61 1,74 1,94 2,]-]-

7” 21.4. —81 1,80 1,82 1,93 1,95 1,97 2,04 2,22 2,31

9” 20 11 —80 0,38 0,43 0,44 0,45 0,48 0,54 0,61 2,12 2,12

9” 26.3. —81 — 0,52 1,03 1,34 1,54 1,83 2,00 2,19 2,60

9” 21.4. —81 1,77 1,77 1,87 1,91 1,92 2,01 2,17 2,30 2,54
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massan varastoitunut låmpömäär vaikuttaa vielä keväälläkin
kutualueiden lämpötilojhi

Talven aikana lämpötila muuttuu eri tavalla eri sYvyyksjll,
Matalilla alueilla veden lämpötila laskee jäätymisen jälkeen
ja mataliil paikoilla lämpötila lähenee 0 C°:tta, Sitä
vastoin syvemmällä veden lämpötila kohoaa hitaasti talven ku
luessa, Keväällä vuorostaan matalilla alueilla lämpötila koho
aa hyvin nopeasti ja syvemmällä hitaasti, Lämoötilan muutok
sula on tärkeä merkitys mädin kehityksen kannalta, koska mä—
din kehittyminen on riippuvaista lämpötilasta Esim, talvella
1980—81 maaliskuun lopulla Länsisarven alueella kertynyt päi—
väastemäärä (veden keskimääräinen lämpötila x aika vuorokausina)
oli 19—25 kertainen verrattuna Ahvennj alueeseen,

4.6 SEDIMENTjTIQ

Sedimentaatjotutkjffluksilla pyrittiin syksyllä 1978 selvittä
mään leväkukinran aeutt sedimentaation määrää. Laskeuman
määrää selvitettiin myös kesä— ja talvikausilla 1978—81 (tau
lukko 15) Talvikausien kuukausittainen sedjmentaatjo on vain
3-4 % kesäkausjen vastaavista lukemista, Granbergin (1975)
mukaan 80—85 % vuoden sedimentaatiosta tapahtuu neljän kesä—
kuukauden aikana. Normaalivuosina tämä suhde pitänee paikkansa
myös Lappajärvellä mutta syksyisen leväkukinnan vaikutuksesta
huomattava osa sedimentaatiosta ajoittuu syksyyn, juuri muikun
kudun jälkeiseen ajanjaksoon, Leväkukinnan vaikutuksesta ha—
vaintojaksolla 7.11.1978—13,111979 60 % sedimentaatiosta ta
pahtui 6:n kesä— ja syyskuukaudep aikana, 38 % kahden viikon
aikana marras1uussa ja 2 % 415:n talvikuukauden aikana 10 m:n
yvyyde1Jä, 30 m:n yvyydeLl uistaavat prosenttilavut ovat
70, 20 ja 2, MIkälI sedimentaatiomäärity]siä olisi voitu suo
rittaa nyös 22,ll,—4 121978 välisena aikana, olisi syksyn
osuus kokonaislaskeumista ollut vieläkin suurempi,

Levämassan pohjalle laskeutuminen ajoittuu suhteellisen lyhy—
elle aikavälille ja veden aikaisen lämpötilan vaikutuksesta
levärihrrastojen hajoaminen tapahtuu vasta pohjalla kuluttaen
siten mm. pohjanlähejs vesikerrosten happivaroja, Syksyllä
1978 sedimentaatiopullot asetettiin paikoilleen leväkukinnan
ollessa 11pahimmillaan” 24,10. Kahden viikon kuluttua laskeu—
maksi todettiin 139—197 g m2 kk1, Lukema vastaa kesäkauden
kuukausikeskiarvoja alle 20 m:n syvyydei1, mutta 0 m:n sy
vyydellä laskeujna oli selvästi kesäkauden keskiarvoja alhai
sempi. Seuraavan havaintojakson (7.il.22,il)aikana kukinnan
muodostanut Mougeotia —levämassa alkoi kaolla ja laskeutua poh
jalle. Tosin havaintojakson aikana va1lut myrsky sekoitti
vesimassat varsin perusteellisest_ ja samalla myös osa sedi—
mentaatiopulloista hävisi.

Levämassan kuolemisen ja najoamjsp alkaminen jälkimmäisellä
havaintojaJsolla oli havaittavissa oigaanisen aineen osuuden
pienenemisenä 13—19 S:sta 6—7 i:iln laskeutuneen kuiva—aineen
määrästä 22,ll,—78 todettu 14 vrk:n aikana tapahtunut las—
keuma oli 526—854 a m2 ( 1126—1529 c l2 kk’ . Kesän 1979
havaintojen mukaan ku va—itncn osuus laskeumaste o i 12 %.
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Tällä perusteella arvioiden 7.ll.—22.11.—78 välisenä aikana
laskeutunut levämassa muodosti pohjalle 4,4 — 7,1 cm:n pak
suisen kerroksen,

Marras-joulukuun vaihteessa 1978 laskeumamääritystä ei jääolo—
suhteiden vuoksi voitu suorittaa. Oletettavasti laskeuma myös
tällä välin on ollut huomattavan suuri, sillä 22,l1,—78 sedi—
mentaatiopulloja nostettaessa todettiin jään alla ajelehtivan
runsaasti suuria leväkasaumia. Nämä leväkasaumat olivat pää
osin laskeutuneet pohjalle jo 4.12.—78 mennessä, koska 4.l2.—78
—18.1.—79 välisenä aikana laskeuman määrä ei oleellisesti poi
kennut talvikausjen keskimääräisistä laskeumamääristä (tauluk
ko 15)

•7 —1
Taulukko 15. Sedimentaatjon määrä q m kk kuiva-ainepainoina
eri syvyyksillä ja havaintojaksoilla Lappajärven pohjoisella
valtakunnallisella syvännehavaintopaikalla. Taulukon alaosassa
on esitetty erikseen syksyn 1978 leväkukinnan laskeumahavainnot.

Havafrtojakso eiirentuon märänjLjjz
—920m30m
Talvi 1978—79 4.12,—78—24,4—79 3,4 2,3 6,7 — 11,9
Kesä 1979 24.5.—l3.ll.1979 —

— 179,0 224,0 369,3
Talvi 1979—80 l9.l2.—79—lS.4.—80 5,2 5,4 5,2 7,0 13,8
Kesä 1980 5.6.—6.ll.l980 —

— 193,8 — 245,1
Talvi 1980—81 20.ll,—$O—23.4.—$l — — 2,5 9,5 10,1

Syksy 1978 24.l0.—7.ll.l978 156,4 153,0 196,9 165,0 139,9
“ 7.ll.—22.1l.l978 1126,1 1344,4 1381,7 — 1829,4

Talvi 1978—79 4.12.—78—l8.l..—79 4,9 5,1 13,5 — 24,1
Talvi 1979 l8.l,—24.4,l979 2,7 1,1 3,6 — 6,3

Syksyisen leväkukinnan laskeutuminen lienee erittäin merkittä
vä mädin kuolleisuutta lisäävä tekijä, sillä levämassa laskeu—
tuu pohjalle vasta muikun kudun jälkeen ja tuhoaa huomattavan
osan alleen jäävästä mädistä, Levärihmat takertuvat kiinni mä—
timunien pintaan ja yleensä tällaiset levärihmaston karvoitta—
mat mätimunat olivat kaikki kuolleita. Edellä mainitut laske—
uman paksuusarviot ovat teoreettisia lukuja, sillä olosuhteet
sedimentaatiopulloissa tai laboratorion Imhoff—kartiossa ovat
aivan toiset kuin järven pohjalla ja käytännössä sedimentoitu—
van kerroksen paksuus järvessä on todennäköisesti ohuempi kuin
teoreettisesti laskettu. Ero ei ilmeisesti ole kovinkaan suu
ri, sillä lähes kaikissa mätinäytteissä todettiin n. 0,5 1
puhdasta levämassaa. Kun tämä massa levitetään 0,2 m2:n suu—
ruiselle näytealalla, muodostuu siitä jo 2,5 cm:n kerros. Kun
lisäksi otetaan huomioon seulapullon läpi menevä aines ja le—
vämassan “tiivistyminen” seulonnassa, lienee pohjalla olleen
sedimentoituneen kerroksen paksuus ollut varsin lähellä edellä
esitettyjä teoreettisia arvoja.

Edellä on tarkasteltu yksityiskohtaisesti syksyn 1978 leväku—
kinnan aiheuttamia sedimentaatio—olosuhteita Lappajärvessä.
Syksyllä 1979 tilanne min. verkkojen likaantumisen ja mätinäyt—
teenoton perusteella arvioiden oli aivan samanlainen, Myös
taLvikausien 1978—79 ja 1970—80 1•askeurnamä[rä olivat lähes
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samat. Syksyllä 1980 leväkukintaa ei esiintynyt ja myös seu
raavana talvena laskeuman määrä oli edellistalvia alhaisempi.

5 TULOSTEN TARKÄSTELU

5.1 TULOSTEN LUOTETTÄVUUS

Tulosten luotettavuuteen tahi kääntäen sanoen johtopäätelmiin
vaikuttavia virhelähteitä on pääasiassa kahdenlaisia: Ensin—
näkin näytteenottovälineistöstä ja tekniikasta aiheutuvat vir—helähteet ja toiseksi tilastolliset virhelähteet, Seuraavassa
on pohdiskeltu näitä molempia virhelähteitä ja tässä yhteydessäkäsitellään ainoastaan mätinäytteenoton ja sen tulosten käsittelyyn liittyviä ongelmia.

5.11 Näytteenoton vaikutus tulosten
luotettavuuteen

Kuten menetelmäselostuksen yhteydessä mainittiin, on pumppu—
menetelmällä omat rajoituksensa mätinäytteenotossa. Tosin su—keltajan avulla menetelmää voidaan soveltaa kaikenlaisilla
pohjanlaaduilla, mutta sukellusmenetelmä ei aina ole mahdollista, Lappajärvellä käytetyillä menetelmillä ongelmallisinimiksiosoittautuivat paikoin 3—5 m:n syvyydellä esiintyvät kivikkoi—set pohjat, Näillä paikoin varsimenetelmää varsinkaan avo—vesikaudella — ei voitu soveltaa ja käytettäessä laatikkomenetelmää laatikon reunat eivät painuneet tiiviisti pohjaa vasten, joten näytteisiin saattoi tulla mätimunia myös kehyksenulkopuolelta ja vastaavasti kivien koloihin saattoi jäädä mä—timunia, koska suulake jouduttiin pitämään suhteellisen kaukana pohjasta, Runsaasti hernemalmia sisältävillä pohja—alueilla mätimunat jäävät hyvin helposti malmirakeiden sekaan, jotentällaisilla paikoilla näytteenotossa todetut mätimäärät saattavat jäädä jossain määrin todellista alhaisemmiksi,

Edellä mainitut virhelähteet eivät liene oleellisia lopputu—losten kannalta, sillä kivikkoiset pohja-alueet eivät ole havaintojen mukaan erityisen suosittuja kutualueita ja käsittääkseni aiheutuvat virheet ovat korkeintaan 1—3:n mätimunan luokkaa näytettä kohden (= 5 — 15 kpl m2)

Edellisiä huomattavasti merkittävämpi tekijä on näytteenotto—paikkojen valinta. Näytteenottoalueet ovat Lappajärven mäti—tutkimuksessa olleet samat aina vuodesta 1977 lähtien, muttaitse näytteenottopaikat ovat vaihdelleet jossain määrin vuosittain ja jopa saman hautoutumisjakson aikana. Ähvenniemenalueella näytteenottopaikat pystyttiin pitämään aivan samoinajatkuvasti, koska näytteenottoiinja oli maastossa helposti todettavissa maanerkkien ja syvyyden perusteella. VastaavastiLänsisarven alueella näytteenottokohdan tarkka (= metrien tarkkuudella) määrittely oli käytännössä mahdotonta, sillä paikkasijaitsee runsaan kilometrin etäisyydeliä lähimmästä rannastaeikä alueella ole selviä maamerkkejä.
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Eniten näytteenottopaikat saattoivat muuttua avovesikauden
ja talvikauden ensimmäisen näytteenoton välillä. Talvella näyt—
teenottopaikat voitiin merkitä tarkasti ja siten sijoittaa
seuraavat näytekohdat halutuille paikoille. Mikäli syksyn ja
talven näytteenottokohdat pystytään sijoittamaan tarkoin sa
moille kohdin, on päällekkäisyyden vaara aina olemassa, mutta
sen todennäköisyys on vähäinen.

Paikanmäärityksestä aiheutuvat virhelähteet jäävät osittain
seuraavana käsiteltävien matemaattisten virhelähteiden var
joon. Toisaalta näytteenoton järjestelyt puolestaan aiheuttavat
yllä mainittuja matemaattisia virhelähteitä. Talvikaudella
näytteet otetaan aina yhdestä pitkulaisesta avannosta (kuva 14),
jolloin näytteet edustavat varsin suppeaa aluetta suhteessa
koko tutkittuun kutualueen syvyysvyöhykkeeseen. Myös avovesi
kaudella tutkittu alue jää suhteellisen pieneksi ja näytteiden
sattumanvaraisuus siten heikoksi. Mainittu menettely on kui
tenkin käytännön sanelemaa eikä käytettävissä olleen ajan ja
varojen puitteissa ole ollut mahdollista muuttaa näytteenotto—
järjestelyjä.

5,12 Mädin tilastomatemaattinen j akau
matyyppi

Nissinen (1972) on väitöskirjassaan tarkastellut muikun mädin
jakaumatyyppiä ja päätynyt olettamukseen, että mäti on jakau
tunut pohjalle satunnaisesti, noudattaen siten ns. Poisson—
jakaumaa. Tosin hän useassa yhteydessä mainitsee, että tietyis
sä havaintosarjoissa jakaumatyyppi sopi huonosti Poisson—jaka—
umaan ja aineistosta täytyi poistaa ääriarvoja, jotta testauk
set antoivat haluttuja tuloksia. Myös Viljanen (suullinen tie—
donanto) on jakaumapohdinnassaan päätynyt Poisson—jakauman kan
nalle.

Edellä mainittu jakaumaoletus on varsin helposti osoitettavis
sa paikkaansapitäväksi tilastomatemaattisin keinoin edellyttä
en, että käytetään riittävän pieniä näyteaineistoja, poistetaan
ääriarvoja ja ennen kaikkea, että näytteissä todetut mätimää—
rät ovat pieniä eli käytetään pientä näytteenottoalaa. Mikäli
jakaumaa tarkastellaan pelkn logiikan valossa ei satunnainen
jakaumatyyppi ole edes mahdollinen lukuunottamatta tiettyjä
poikkeustapauksia. Ensinnäkin muikun kutu tapahtuu parvissa.
Tällöin koko järven olosuhteita tarkastellen syntyy aggregoi—
tumista mädin jakaumassa. Toisaalta kukin muikku laskee suuren
määrän mätiä suhteellisen lähelle pohjaa ja oletettavasti ku—
tevien yksilöiden välillä on tietty etäisyys. Tällöin mädin
jakaumaan syntyy aggregoitumista kutuparven sisällä. Lisäksi
pohjan laatu ym, tekijät saattavat aiheuttaa keskittymiä kutu
tapahtumassa. Ensinmainittu aggregoitumistyyppi on havaitta
vissa jo kutukalastuksen yhteydessä (kuva 19), mutta jälkim—
mäinen ainoastaan mätinäytteenotolla.

Tilastollisessa tarkastelussa aggregoitumisen toteamisessa
ratkaiseva merkitys on näytteissä havaitulla mätimäärällä,
mikä puolestaan määräytyy näytealan mukaan. Tämän perusteella
Viljasen jakaumatulkinta on perusteltavissa, koska ainakin
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vanhemmissa havainnoissaan hän on käyttänyt Mega—noudinta,
minkä pinta—ala on ainoastaan n. 0,02 m2. Vastaavasti tässä
tutkimuksessa on käytetty pääasiassa 0,2 m2:n näytealoja, jo
ten näytteissä ollut mätimäärä on periaatteessa kymmenkertai—
nen Viljasen havaintoihin verrattuna.

Testattaessa vuosien 1978—80 näytesarjojen jakaumatyyppiä mah
dollisimman pian kudun jälkeen otettujen näytesarjojen perus
teella, lähes puolet (43 %) näytesarjoista olivat tilastolli
sesti erittäin merkitsevästi aggregoituneita (taulukko 16) ja
17 % näytesarjoista oli vähintään tilastollisesti suuntaa—an—
tavasti aggregoituneita. Selvimmin aqgregoitumista esiintyy
syvillä alueilla, missä aallokko ja virtaukset eivät siirtele
mätiä kudun jälkeen ja myös matalilla alueilla, mikäli mäti
tiheydet ovat suuria. Jakaumatyyppi on erittäin ratkaiseva
tulosten käsittelyn ja näytteenoton järjestelyn kannalta. To
dettu jakaumatyyppi heikentää mm. testien tehokkuutta ja aset
taa omat vaatimuksensa käytetyille näytemäärille suuren hajon—
tansa vaikutuksesta. Edellä esitetyn perusteella voitaneen
varsin perusteellisesti väittää mädin jakauman pohjalla nou
dattavan lähinnä negatiivista binomijakaumaa eikä suinkaan
Poisson—jakaumaa (Mäkinen 1974)

5.13 Näytemäärän ja näytealan vaikutus
tulosten luotettavuuteen

FM Jan Eklund on laskenut tarvittavia näytemääriä ja näyte—
alojen vaikutusta tarvittavaan näytemäärään talvikauden 1978—
79 aineiston perusteella. Näytemäärät, joilla saadaan tietyl
lä todennäköisyydellä halutun pituinen luotettavuusväli keski—
arvolle on laskettu seuraavan yhtälön mukaan:

2
bN

=
. ay

—2
(Lewis & Taylor 1967) , jossa

D

N = näytemäärä
t = halutulla riskitasolla N:ää vastaava t:n arvo,

esim. t005(Nl)

D = luotettavuusvälin puolikas suhteessa keskiarvoon,
esim. D = 0,2

2 -ba ja b = kertoimet Taylorin yhtälöstä s = a ± y
y = mätimäärän keskiarvo (kpl/näyte)

Mikäli riskitasoksi valitaan esimerkiksi käytetty 0,05 ja luo—
tettavuusväliksi 40 % keskiarvosta, N:llä näytteellä saadaan
luotettavuusväli y 0,2, joka 95 % todennäköisyydellä sisäl
tää populaation keskiarvon.

Yhtälön tekijöistä t ja D ovat vapaasti valittavissa, joten
näytemäärää laskettaessa ainoaksi näytteenotossa vaikuttavaksi
tekijaksi jaa Taylorin yhtalon kertoimet a ja b maaraytyvat
tutkittavan aineiston mukaan Naytteissa todettuun matimaaradfl
voidaan vaikuttaa muuttamalla näytealaa tahi yhdistämällä näyt—
teitä. Mitä suurempi on, sitä vähemmän tarvitaan näytteitä.
Jakaumatyynin uoksi i1anno ei kuitenkaan ole aivan yksivii—
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Taulukko 16. Mädin jakaumatyypin testisuureen F
(=2/)

merkitsevyysarvot eri näytesarjoille sekä näytteissä todet
tujen mätimunien lukumäärät avovesikauden näytesarjoissa.
fF = = jakauma tilastollisesti erittäin merkitsevästi
aggregoitunut, F ** = jakauma tilastollisesti merkitsevästi
aggregoitunut jne.)

Talvikausi 1978—79 Talvikausi 1979—80
Syvyys F:n mer- x mätimäärä F:n mer- x mätimäärä

kitsevyys kpl m2 kitsevyys kpl m2
Ahven— 1 m 2) 347±56 423±43
niemi 1 m 2) 139±22 256±40

2 •2)
111±10

3 m 2) 61±8 626±113

4 1)2) 32±13

5 m *** 49±10
1)2) +Lansi- 3 m - 8—2
1) +sarvi 4 m — 1—1

s m 1) 8±2 — 8±2

6 m 1) 18±5

7 m 39±21 *** 404±37

8 m

9 m 23±14 *** 117±27
10 m 88±17

Salon— 1 m •2)
27±10 •2) 24±4

pää 2 2) l5±33

3 m o2 133±16 — 2013

4 m H2) 3±4

s m 1)2) 25±10 22±2

6 m ***1) 24±7

7 m 9±4 * 2±1
8 m ‘) 11±3

9 rn •l)
2±1 — 1±1

1) havainnot vuodenvaihteesta 1978—79
2 22) nayteala 0,125 m , muissa 0,20 m
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vainen, vaan esim. eri syvyyksillä ja eri näytealoilla tarvit
tavat näytemäärät ovat erisuuruiset, vaikka näytteissä todetut
mätimunien määrät olisivat lähes samat.

Talvikauden 1978—79 koko aineiston perusteella laskien käytet
täessä 5 % riskitasoa ja 20 - 25 % luotettavuustasoa, ovat
tarvittavat näytemäärät eri näytealoilla seuraavat:

Mätimäärä Noutimen Tarvittava
kpl/näyte ala m2 näytemäärä

Syksy 28,4 0,125 10
0,20 12

Talvi 5,1 0,125 31
0,20 70

Kevät 1,8 0,125 30
0,20 95

Sama asia on esitetty myös kuvassa 20. Kuvan mukaan 0,20 m2:n
näyteala vaatii huomattavasti suurempia näytemääriä kuin
0,125 m2:n näyteala. Tilanne ei kuitenkaan aiheudu näytealojen
erosta vaan näytteenottopaikkojen eroista. Pienempää näytealaa
on käytetty ainoastaan matalilla alueilla, missä mäti ei ole
yhtä selvästi aggreqoitunutta kuin syvemmällä (taulukko 16),
ja näytesarjojen pienemmän hajonnan vaikutuksesta trvittava
näytemäärä jää pienemmäksi kuin käytettäessä 0,20 m :n näyte—
alaa. Edellä esitettyjen tilastollisten luotettavuusrajojen
perusteella laskien 10—15 näytteen sarja on riittävä, mikäli
näytteessä on mätimunia vähintään 20 kpl, vastaavasti, mikäli
mätiä on n. 10 kpl, on tarvittava näytesarja 15-50 kpl ja mi
käli mätiä on vain 1—2 kpl tarvitaan näytteitä 50-150 kpl edus
tavan aineiston saamiseksi.

Esitettyjen näytemäärien valossa tässä tutkimuksessa käytetyt
näytesarjat eivät läheskään kaikki ole tilastollisesti edusta
via. Näytesarjojen tilastollista edustavuutta rajoittavat pää
asiassa näytteenoton kustannukset. Tämän tutkimuksen alkuperäi—
senä tarkoituksena on ollut selvittää säännöstelyn vaikutuksia
muikun lisääntymistulokseen Lappajärvessä. Tämän vuoksi on jou
duttu ottamaan näytteitä useilta eri alueilta ja eri syvyyksil
tä, mikä vuorostaan on johtanut varsin suuriin näytemääriin.
Mikäli tutkimus olisi tehty tilastollisesti “vedenpitäväksi”
olisivat näytemäärät ja siten myös kustannukset kohonneet koh—
tuuttomiksi, varsinkin saavutettuun hyötyyn verrattuna.

Kehitettäessä tässä tutkimuksessa käytettyjä näytteenottoväli—
neitä ei näytealan vaikutuksista tuloksiin ollut käytettävissä
tietoja. Näytealaa valittaessa lähdettiin yksinkertaisesti
olettamuksesta, että mitä enemmän näytteisiin saadaan mäti—
munia, sitä vähemmän tarvitaan näytteitä. Pumppumenetelmää käy
tettäessä ei näytealan lisääminen olennaisesti lisää näytteen
käsittelyn työmäärää, joten moniin muihin pohjatutkimuksiin
verrattuna päädyttiin varsin suuriin näytealoihin. Varsinkin
laatikkomenetelmää käytettäessä myös näytteenoton tekninen
suorittaminen suosii suurehkoa noudinta, jotta laite pysyy tu
kevasti pystyssä pohjalla ja painuu tiiviisti pohjaa vasten.

Tutkimuksessa käytetty 20 näytteen sarja perustuu syksyn 1978
aineiston perusteella tentyihin alustaviin laskelmiin Nayte
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määrän muuttamista ei katsottu aiheelliseksi huolimatta Ek—
lundin laskelmien valmistumisesta huhtikuussa 1979, koska
kuluneen talvikauden aineiston perusteella todettiin mm. eri
syvyysvyöhykkeiden ja eri alueiden poikkeavan toisistaan var
sin selvästi.

5.2 MÄDIN POHJALLA ESIINTYMISEN JÄKAUMAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Kuten aiemmin todettiin ei muikun mäti ole jakautunut satun
naisesti ympäri järven pohjaa, vaan mäti esiintyy erilaisina
kasaumina hyvin rajoitetuilla alueilla. Kasautuminen aiheutuu
pääasiassa itse kututapahtumasta ts. kutualueiden valinnasta
ja mädin mahdollisista liikkeistä kudun jälkeen.

5.21 Kututapahtuma

Kututapahtuma määrää mädin jakauman koko järven alueelle ja
hyvin pitkälle myös mädin jakauman kutualueiden sisällä. Koko
järveä ajatellen kutualueiden sijoittuminen on todettavissa
mm, kutukalastusalueita esittävästä kartasta (kuva 19) . Kutu
paikoilla mädin kasaumat ovat selvästi havaittavissa talvi—
kaudella pitkulaisista avannoista otetuissa näytesarjoissa
(kuva 21) . Näissä mätimäärät vaihtelevat siten, että välillä
on jopa näytteitä, joissa mätiä ei ole lainkaan ja lähes vie
reisissä näytteissä saattaa mätimunia olla useita kymmeniä
kappaleita.

Todettu vaihtelu aiheutuu siitä, että kutevien muikkujen vä—
lillä on mm. kutualueen laajuudesta ja kutuparven koosta riip
puvainen etäisyys. Tehtyjen havaintojen mukaan tämä etäisyys
on < 3,5 m, mikäli kudussa laskettu mätimäärä on alle 50 kpl
m2, 2,0 — 3,5 m mikäli mätimäärä on 50 - 120 kpl m2ja suu—
remmilla mätitiheyksillä kutevien kalojen etäisyyttä ei enää
ole selvästi havaittavissa, vaan kudussa lasketut mätimäärät
menevät osin päällekkäin.

Länsisarven alueen aineiston (7 m tammikuu —80, kuva 21) pe
rusteella voidaan karkeasti arvioida pohjalle laskeutuvan
“mätiviuhkan” laajuudeksi n. 8 m2. Mikäli oletetaan viuhkan
olevan ympyränmuotoinen, olisi sen säde n. 1,6 m,

Mätitiheydet olisivat jakautuneet alueella seuraavasti: hal—
kaisijaltaan 80 cm suuruinen keskusalue 190 kpl m2, seuraava
40 cm:n vyöhyke 135 kpl m2,seuraava 40 cm:n vyöhyke 70 kpl
m2 ja uloin 40 cm:n vyöhyke 40 kpl m2. “Mätiviuhkan” laa
juuden perusteella arvioiden kutu ei tapahdu pohjan välittö—
mässä läheisyydessä, vaan huolimatta mädin hitaasta laskeu
tumisesta ja pyöreän muodon antamasta hyvästä hajonnasta vaa
tii mainitun suuruinen viuhka muodostuakseen vähintään 1,5 —

2,5 m:n laskeutumismatkan.

5.22 Kutupaikan valinta

Lappajärvessä muikun kutua tapahtuu ainakin kahdenlaisilla,
toisistaan ratkaisevasti eroavilla kutualueilla. Toisen kutu—
alueen muodostava ulappa—alueiden reunoilla olevat syvanteiden
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Kuva 21. Näytekohtaiset mätimäärät keskipisteiltään
40 cm:n etäisyydeltä toisistaan otetuissa näytteissä
Ahvenniemen havaintopaikalla 1 ja 5 m:n ja Länsisarven
havaintopaikalla 7 m:n syvyydeliä tammikuussa 1980.
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rinteet ja toisen alueen suojaiset lahtialueet,

Syvänteiden rinteillä suurimmat mätitiheydet ovat varsin ra—
joitetuilla alueilla, sijoittuen yleensä rinteen jyrkimpään
osaan. Mätiä tosin esiintyy myös jyrkimmän osan ulkopuolella
laajoillakin alueilla, mutta tiheydet ovat tällöin selvästi
pienempiä kuin suositummilla paikoilla. Esim. syksyllä 1979
otettiin Länsisarven alueella muutamia näytteitä 13 m:n sy
vyydeltä n. 1 km:n etäisyydeltä varsinaisesta kuturinteestä
ja näissäkin näytteissä oli mätiä n. 40 kpl m2.

Matalilla lahtialueilla mäti ei ole keskittynyt millekään
tietyille paikoille yhtä selvästi kuin syvänteiden rinnealu—
eille. Esim. Kärnänsaaren ja Tarvolan kylän välinen useiden
neliökilometrien laajuinen lahtialue on muikun kutualuetta
kokonaisuudessaan. Kevättalvella 197$ otettaessa näytteitä
ns. linjamenetelmällä, mätiä tavattiin lähes kaikilta paikoin,
missä menetelmää voitiin soveltaa (= < 3,5 :n syvyydeltä)
Vähäisessä määrin mäti on näillä alueilla keskittynyt aivan
matalimpiin osiin, mutta tiheyshuiput vaihtelevat vuosittain.

Pohjan laatu vaikuttaa vähäisessä määrin kutupaikan valintaan.
Selvästi vähiten kutua tapahtuu puhtaalle hiekkapohjalle ja
kivikkopohjalle, vaikka —. veden fysikaalis-kemialliset olo
suhteet olisivat näillä paikoin kaikkein parhaat mädin kehi
tyksen kannalta. Tosin Salonpään näytealueelta todettiin syk
syllä 1978 huomattavan korkeita mätitiheyksiä edellä mainitun
laisilta pohjilta 0,5 - 2,0 m:n syvyydeltä.

Yhtä suuria mätitiheyksiä on todettu lahnaruohon peittämiltä,
4 - 5 cm liejukerroksen peittämiltä sekä suhteellisen puhtail
ta savipohjilta, hernemalmipohjilta sekä sorapohjilta. Mata
lilla alueilla satunnaisesti esiintyvät liejupohjat olivat
kuitenkin selvästi vähemmän suosittuja kutualustoja kuin lä
histöllä olevat kovemmat pohjalaadut. Vastaavasti Länsisarven
5 m:n syvyydellä oleva lähes puhdas sorapohja ei kelvannut
muikulle kutualustaksi läheskään yhtä hyvin kuin hieman syvem
mällä olevat liejupohjat.

5.23 Mädin liikkeet kudun jälkeen

Pohjalla oleva mäti on ilmeisen herkkä lähtemään liikkeelle
mm. aallokon aiheuttamien virtausten vaikutuksesta. Hyvä esi
merkki mädin liikkeistä todettiin syksyllä 1978 Salonpään alu
eella. Vaikeiden tuuliolosuhteiden vuoksi näytteitä otettiin
alueelta 2-3 päivän välein. Tällöin todettiin mädin vuoroin
lisääntyvän vuoroin vähentyvän, vaikka nuikun kutu vielä oli
käynnissä. Äallokon vaikutus ulottui ainakin 3 m:n syvyydelle
saakka, sillä 2—3 m:n mätitiheyksien romahtaminen marraskuun
alusta vuodenvaihteeseen mennessä aiheutui varsin huomatta
valta osalta siitä, että virtaukset olivat siirtäneet mädin
muualle.

Selvää aallokon aiheuttamaa mädin kasautumista on ollut ha
vaittavissa Ahvenniemen alueella Puuntiensuunkarin ympäris
tössä. Aallokko siirsi mätiä karin suojapuolelle ja vastaa
vasti tyhjensi karin tuulenpuolen. Vastaavanlaisia mätikasau—
mia oli paikoin myös 4—6 m:n syvyydellä. Nämä kasaumat on tul—
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kittu virtausten aiheuttamiksi, koska samoissa näytteissä,
missä oli runsaasti mätiä, oli myös erittäin runsaasti levää.

5.3 MÄDIN KUOLLEISUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Mädin kuolleisuus on merkittävämpiä mätitukimusten avulla sel
vitettäviä seikkoja, sillä määräytvyhän kuoriutuvien poikas
ten määrä mädin kuolleisuuden perusteella. Esim. vuorokautisenkuolleisuuden 1,25 %:n muutos aiheuttaa lO—kertaisen muutoksen
kuoriutuvaan poikasmäärään, joten jo varsin vähäisetkin muu
tokset ovat ratkaisevia syntyvän poikasmäärän kannalta.

5.31 Kudun j älkeiset olosuhteet

Syksyjen 1979 ja 1980 aineistojen perusteella kuolleita mätimunia esiintyy erittäin runsaasti välittömästi kudun jälkeenotetuissa näytteissä (taulukko 7) Mätimunia tarkemmin tar
kasteltaessa todettiin kaikissa tapauksissa solunjakautumisenlähteneen käyntiin, ja kuolleet mätimunat olivat 2 4-solu-asteella.

Todettu kuolleisuus saattaa vähäisessä määrin aiheutua myösnäytteenotosta, sillä mätimunat joutuvat melkoiseen rasituk—
seen seulapullossa, Mikäli oletetaan, etteivät mätimunat sameudu välittömästi näytteenotossa vaan vasta muutaman tunninkuluessa, niin käytännössä näytteenoton vaikutus kuolleisuu—teen on olematon, sillä välittömästi näytteenoton jälkeen javasta näytteenottoa seuraavana päivänä laskettujen näytteidenvälillä ei voida todeta eroja kuolleisuudessa.

Vasta pohjalle lasketun mädin kuolleisuutta aiheuttavat pohjanepäedulliset fysikaalis—kemialiiset olosuhteet sekä matalillapaikoilla aallokon mekaaninen vaikutus. Syksyinä 1978 ja 1979mäti takertui pohjalla olleeseen levämassaan ja tällaisia levään ‘tukehtuneita” mätimunia oli näytteissä runsaasti hetikudun jälkeen. Syksyllä 1980 vastaava kuolleisuus oli selvästi alhaisempi, koska tällöin ei ollut leväkukintaa,

Syksyllä 1980 kuolleiden mätimunien osuus kokonaismätimäärästä oli 42 - 69 %, kun se edellisenä syksynä oli ollut runsaat80 % (taulukko 7)

Äallokon mekaaninen rasitus ilmeisesti tuhoaa mätiä matalillakutualueilla, Tämä ilmiö on todettavissa kuolleen mädin runsaana esiintymisenä nimenomaisesti matalilla paikoilla. Me—kaaninen vaikutus on kuitenkin vähäisempi kuin levämassan aiheuttama kuolleisuus, Ähvenniemellä kuolleiden mätimunien osuusmatalilla näytteenottopaikoilla oli selvästi suurempi kuinSalonpään alueella (taulukko 7) , missä pohjalle laskeutunutlevämäärä oli vähäisempi kuin ensin mainitulla alueella.

5,32 Ympäristö olosuhteet

Pitkän ja taivikauteen ajoit tuvan huutoutumisjakson aikanaympäristöolosuhteet yleensä huononevat muikun kutupaikoillamädin hautoutumisen aikana. Merkittäviä tekijöitä mädin kan
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nalta ovat veden liappipitoisuus ja siihen läheisesti liitty
vät pohjalietteen hapetus—pelkistysolosuhteet (Nissinen 1971).
Edellisiin tekijöihin vaikuttaa myös veden lämpötila. Pohjan—
läheisten vesikerrosten happipitoisuus laskee hitaasti koko
talven ajan ja vastaavasti pohjalla kehittyvän mädin hapen—
tarve kasvaa (Bagenal & Braum 1971) . Tällä perusteella kriit—
tisimmät ajankohdat mädin hengissäpysymisen kannalta ovat maa
lis—huhtikuun vaihteen olosuhteet, milloin sulamisvedet eivät
vielä sekoita vesikerroksia.

5.321 Happitilanne

Mädin hapentarve kasvaa hautoutumisen aikana ollen suurimmil
laan poikasten kuoriutuessa. Seppovaaran (1965) mukaan juuri
hedelmöittyneen1lohenmädin kannalta kriittinen happipitoisuus
on 0,7 mg °2 l . Vastaavasti kuoriutumisvalrniilla mädillä kriit
tinen pitoisuus on 7,0 mg 2 Myös kirjolohen mädin hap
pivaatimukseksi on kenttäkokeissa todettu 6,5 — 7,0 mg °2 1—1
(Coble 1961). Amerikanmuikun, artedii (Lesueur)
(suom. Varjo 1981) (Brooke & Colby 1980) ja punalohen,
Oncorhynchus nerka (Walbaum) (McNeil 1962) mädin kuolleisuu—
den on todettu lisääntyvän voimakkaasti hautoutumisympäristön
happipitoisuuden laskiessa alle 4 mg 02 l-. Aikuisten muik
kujen menestymisen alarajana pidetään 3,0 - 3,5 mg 2

1—1
happipitoisuutta (Seppovaara 1965, Hamrin 1977)

Lappajärvestä tehtyjen havaintojen mukaan aihaiset happipitoi
suudet eivät yksin määrää mädin kuolleisuutta. Keväällä 1980
eläviä mätimunia todettiin esiintyvän Länsisarven ja Salonpään
havaintopaikoilla vielä 7 m:n syvyydellä. Sitävastoin 9 m:n
syvyydeltä kaikki mätimunat olivat kuolleet, vaikka pohjan-
läheiset happipitoisuudet molemmilla syvyysvyöhykkeillä oli
vat lähes samat (2,70 — 2,99 mq 2 1—1) -

5 .322 Pohjalietteen hapetus—pelkistyspotentiaali

Mädin kuolleisuuden kannalta todennäköisesti happiolosuhteita
merkityksellisempi tekijä on pohjalietteen hapetus-pelkistys—
potentiaali. Mm. rinnevirtausten vaikutuksesta happipitoisuu
det laskevat kutupohjilla hyvin harvoin suoranaisesti mätiä
tuhoavalle tasolle. Sitävastoin suhteellisen vähäinenkin ha—
petus-pelkistyspotentiaalin lasku johtaa mädille myrkyllisten
ainesten liukenemiseen pohjalietteestä ja siten mädin tuhou—
tumiseen

Happamuudeltaan neutraalin, täysin hapettuneen veden redox—
potentiaali teoriassa on 800 mV 00C:een lämpötilassa. Käytän
nössä mittaustulokset yleensä ovat huomattavasti aihaisempia.
Redox—potentiaali ei ole suoraan riippuvainen veden happi—
pitoisuudesta, joten happipitoisuuden lLIiestyessä nollaa vaih
televat mitattavat redox—potentiaalit 300 - 500 mV:n välillä.
Vasta olosuhteiden muuttuessa täysin anaerobisiksi laskee re—
dox—potentiaali jyrkemmin (Wetzel 1975)

Mädille myrkyllisten yhdisteiden muodostuminen alkaa jo suh
teellisen korkeilla redox—arvoilla. Nitraatin pelkistymisen
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nitriitiksi Järnefelt (195$) ilmoittaa tapahtuvan tasolla
450 400 mv ja siitä edelleen ammonium-ionin esiintyminen
alkaa tasolla 350 mV alaspäin.

Ferri-raudan pelkistyminen ferroyhdisteiksi alkaa hieman alem—
maila redox—tasolia ja rauta esiintyy ainoastaan ferro—muodos—
sa 200 mv tason alapuolella. Rikkiyhdisteiden peikistyminen
alkaa sannaikaisesti ferriraudan häviämisen kanssa ja E7—
tason 60 mv alapuolella sulfaatit ovat pelkistyneet täydelli
sesti (Hutchinson 1957).

Nissinen (1977) mittausten mukaan Lappajärven kutualueiden lie—
tepintojen redox—potentiaalit vaihtelivat 640—690 mV:n välillä
maaliskuussa 1977. Arnmonium—ionin esiintymistaso varsinaisil—
la kutupaikoilla lietteessä saavutettiin yleensä 2 - 4 cm sy—
vyydellä. Vuonna 1979 lietepintojen E7—arvot vaihtelivat 60 ja
310 mV:n välillä ja vuonna 1980 430 ja 470 mV:n välillä. Jäi—
kimmäisellä saavutettu vielä 5 cm:n syvyydellä. Syvemmältä
ei mittauksia suoritettu.

Keväällä 1979 todettujen aihaisten redox-potentiaaiien arvojen
perusteella ammoniumin esiintyminen oli mahdollista kaikilla
havaintopaikoilla, mistä oli suoritettu E7-mittauksia. Esim.
Länsisarven alueella 7 m:n syvyydellä eläviä mätimunia esiin
tyi 4 kpl/m2, mutta $ m:n syvyydellä kaikki mätimunat olivat
kuolleet. Hapetus—pelkistysaste lietteen pinnalla oli 7,5
m:ssä 310 mV ja 170 mV 8 m:ssä. Nitriitin esiintymisalueella
(n. 400 mv) eläviä mätimunia esiintyy vielä kohtalaisen run
saasti, mutta redox—arvojen laskettua selvästi ammonium—ionin
esiintymisalueelle on mädin kuolleisuus täydellistä. Tällä
perusteella muikun mätimunat sietävät vähäisessä määrin poh
jan ainesten pelkistymistä, mutta yhdiseiden muuttuminen täy
sin hapettomaan muotoon mm. (N02 4 ) on mädin kannalta
kohtalokasta,

Keväällä 1980 näytteenottoalueiden pohjalietteen hapetus—pel—
kistyspotentiaali oli huomattavasti korkeampi kuin edellisenä
keväänä, Paremmista olosuhteista huolimatta mäti tuhoutui mo
lempina vuosina tyystin 7 m:ä syvemmillä alueilla. Täten pel
kästään kerran mädin hautoutumisen aikana suoritettavilla poh
jan fysikaalis—kemiallisten ominaisuuksien määrittämisellä ei
voida selittää mädin kuolleisuuteen vaikuttavia tekijöitä.

5,323 Sedimentaatio

Sedimentaatio—olot vaihtelevat huomattavasti Lappajärvessä
eri vuosina. Syksyisin esiintyvät leväkukinnat lisäävät sedi—
mentaation määrää siten, että joja 40 — 50 5 vuotuisesta las—
keumasta tapahtuu juuri muikun kudun jälkeisenä aikana. “Nor—
maalivuosina” syksyn ja talven aikana pohjalle laskeutuvalla
ainesmäärällä ei liene merkittävää vaikutusta mädin kuollei—
suuden kannalta, mutta leväkukintojen aiheuttaman sedimentaa—
tion vaikutukset ovat ilmeiset.

Pohjalle laskeutuvan levämassan mätiä uhoava vaikutus ajoit—
Luu paaasiallasesti nautoutumisen alkuvaheeseen, ollon vai
kutus kohdistuu suoranaisesti mätimuniin. Sedimentoituneen
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aineksen hajoaminen ja sen aiheuttama hapenkulutus ei usein
kaan ole ratkaiseva tekijä pohjanläheisten olosuhteiden kari
nalta, sillä kylmissä olosuhteissa (0,5 - 2,0 °C) hajoaminen
on hyvin hidasta ja olosuhteet säilyvät mädin kehityksen kan
nalta siedettävinä muutamia erityistapauksia lukuunottamatta
suurimmilla osilla kutualueista.

Keväällä tapahtuva nopea veden lämpötilan kohoaminen matalilla
ranta—alueilla saattaa merkittävästi muuttaa sedimentoituneen
aineksen hajoamisnopeutta. Hapenkulutuksena mitattuna mikro—
bitoiminta on 2,5—kertaista 3,5 C:n lämpötilassa verrattuna
0,5 0C:n lämpötilaan (Shemeikka et al.) . Vilkastunut mikrobi—
toiminta nopeuttaa sedimmntoituneen aineksen hajoamista ja huo—
nontaa siten pohjan olosuhteita. Esim. Ähvenniemen alueella
Puuntiensuunkarin ja rannan välisellä alueella mädin täydel
linen tuhoutuminen keväällä 1979 on varsin todennäköisesti ai
heutunut keväisen lämpötilan kohoamisen aiheuttamasta vilkas—
tuneesta mikrobitoiminnasta. Mainitulla alueella oli pohjalla
runsaasti levämassaa, mikä kevään näytteenoton aikaan oli vä—
ritykseltään lähes mustaa ja pahanhajuista. Mainitulla havain
topaikalla veden lämpötila oli selvästi korkeampi kuin muilla
paikoilla, missä vastaavaa mätänemisilmiötä ei tapahtunut.

5.324 Lämpötila

Veden lämpötila vaikuttaa ensisijaisesti mädin hautoutumisajan
pituuteen (Bagenal & Braun 1971) ja toisaalta pohjan fysikaa—
lis—kemiallisiin olosuhteisiin (vrt, edellinen kappale) . Ylei
sesti ottaen korkea veden lämpötila on epäedullinen muikun
mädin ja poikasten kuoriutumisen kannalta ja vastaavasti al
hainen lämpötila edullinen.

Koska mädin hautoutumisaika on pitkä, jo hyvinkin vähäiset
lämpötilaerot vaikuttavat ratkaisevasti poikasten kuoriutumis—
hetkeen. Mäti vaatii kehittyäkseen tietyn vuorokausiastemäärän
(= hautoutumisjakson pituus x jakson keskimääräinen lämpötila
°C), mikä mm. Shemeikan et al. (1978) kokeessa oli 380 — 400.
Syksyiset sääolot ja niiden aiheuttama vesimassojen jäähtymi—
nen ja sekoittuminen sekä järven jäätyminen määräävät veden
lämpötilan ja 0,5 — 1,0 °C:n erot eri talvina ovat mahdollisia
Esim, mikäli talvikaudella veden lämpötila on 1,5 °C, tällöin
hautoutumisjakson pituus olisi 250 - 270 vrk eli muikun poika—
set kuoriutuisivat vasta veden lämmittyä jäidenlähdön aikaan.
Vastaavasti mikäli lämpötila olisi astetta korkeampi poikaset
kuoriutuisivat jo huhtikuun alkupuoliskolla.

Hautoutumisajankohdan vaikutuksesta poikasten elossapysymiseen
on viime vuosina esitetty vaihtelevia käsityksiä.Aiemmin poi—
kasten aikaisen kuoritumisen katsottiin johtavan poikasten
tuhoutumiseen sopivan ravinnon puutteen vuoksi (mm. Hakkarai
nen 1972) . Viime vuosina on mm. onnistuneiden vastakuoriutu—
neilla siian poikasilla suoritettujen istutusten (Salojärvi
1980) perusteella oletettu, että jään alla huhti-toukokuussa
vallitsevat ravinto-olosuhteet eivät olisi rajoittavana teki
jänä vastakuoriutuneiden muikun poikasten menestymiselle.
Kevään ravinto-olosuhteiden merkitystä on käsitelty tarkemmin
kohdassa 5.4.
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Kevään 1981 lämpötilahavaintojen mukaan vuorokausjastemäärä
oli huhtikuun lopulla Ähvenniemen alueella 180 200, joten
muikun poikaset kuoriutuivat vasta toukokuun aikana. Syvem—
millä alueilla Länsisarvessa poikasten kuoriutuminen alkoi
kertyneen vuorokausiastmj (340-430) mukaan jo huhtikuun
aikana. Keväällä 1980 poikaset kuoriutujvat todennäköisesti
aikaisemjn matalilla alueilla kuin syvillä alueilla.

5.325 Vedenkorkeuden säännöstely

Vuonna 1978 esitettvjen laskelmien mukaan säännösteiyn suora
naisesti mätiin kohdisuva vaikutus (jään painuminen pohjaa
vasten kutualuella) vähentää kuorjutuvaa poikasmäärää keski
määrin n. 10 %, Suurin mahdollinen säännöstelyhajtta tällä
tavalla arvjoituna olisi 25 % (Tiitinen & Ärvola 1978) Han
kitun lisäainejston perusteella arvioiden näitä lukuja voi
daan pitää periaatteessa oikeaan osuneena, Kuoriutuva poikas—
määrä ei kuitenkaan yksinään määrää tulevan muikkuikäluokan
runsautta (kts. kappale 5.4), joten jään painumjsen aiheutta
mat säännöstelyhaitat eivät ole erityisen merkittäviä muikun
lisääntymisen kannalta.

Jään painumisen lisäksi säännöstelyn vaikutukset kohdistuvat
kahteen ratkajsevaan vaiheeseen muikun elämänkierrossa En
sinnäkin säännöstelyn seurauksena kevättulvan nousu alkaa
myöhemmin kuin säännöstelyä edeltävällä ajalla. Luonnontilassa
kevään tulvavedet nostavat jäät irti rannoista ja rantavesien
lämmetessä mm. planktontuotanto pääsee käyntiin. Säännöstelyn
tavoitte useimmiten on leikata kevään tulvahuippuja, Tämä
tapahtuu ns. kevätalennuksen avulla ja 1isäki tulvan nous
tessa juokunutukse pidetään mahdollsian suur;na. lällöin
tulvan nousu jarvissä viivästyy Ja jäät sulavat paikoilleen
eikä jäistä vapaata rantavyöhykettä synny lainkaan, Tällä
muutaman päivän hidastumisella rantavyöhykkeiden aukeamisessa
saattaa kriittisissä tapauksissa olla ratkaiseva merkitys mui
kunpoikasten eloonjäämiselle,

Toinen suoranaisesti muikun elinmahdolljsuqji vaikuttava
säännöstelytekijä on kesäajan vedenkorkeus, Joustamattomien
juoksutusmäärpysten ja sademääriensä puolesta vaihtelevien
vuosien vaikutuksesta kesäajkaiset vedenkorkeudet Lappajär—
vessä ovat vaihdelleet huomattavasti Lisäksi vedenkorkeus
yleensä on laskenut voimakkaasti kesän aikana. Tällöin kesän
kuluessa viileän veden alue supistuu sekä veden lämpiämisen
myötä, että myös vedenpinnan laskun seurauksena. Lappajärves—
sä ei yleensä esiinny suoranaista harppauskerrosta vaan vesi—
kerrosten sekoittuminen lähes pohjia myöten on kesäaikaisjn
mahdollista. Tämä puolestaan edesauttaa lämmön johtumista
syvempiin vesikerroksiin, joten erityisen lämpiminä kesinä
viileän veden alueet Lappajärvessä ovat todella pienet, var
sinkin jos veden pinta Säännöstelyn seurauksena on alhaalla,

Yleensä muikku kestää säännöstelyä kohtalaisen hyvin, eikä
suurtenkaan säännöstelyvälien ole todettu tuhonneen muikku—
kantoja (Hakkari & Granberg 1978) . Kuitenkin esim, Lappajär—
ven tapaisessa, suhteellisen rehevöityneessä järvessä ja
missä muikkukannan vaihte1t ovat suuret, saattaa säännöstely
joissain tapauksiusa hidastaa ätilonpohjassa olevan muikku—
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kannan elpymistä.

5.33 Predaatio

Useiden eri lähteiden mukaan sekä kalat että pohjaeläimet
syövät mätimunia fVladimirov 1960, Zawisza & Backiel 1970,
Hakkarainen 1972, Seppovaara 1972, Mikola et al, 1979). Ka
lojen osalta tilanne todettiin myös Lappajärvellä ja pohja—
eläinten runsas esiintyminen mädin haudonta—alustoilla antoi
vahvoja viitteitä myös niiden predaatiovaikutuksesta. Hau
donta-alustoilla suoritettujen kokeilujen perusteella pre—
daation on todettu vähentävän muikun mätitiheyksiä 70 - 30 %
(Zawisza & Backiel 1970)

5.331 Kalojen aiheuttama predaatio

Lappajärvellä todettiin ainoastaan kiisken ja kivisimpun syö—
väri muikun mätiä, Mätiä syöneitä kiiskiä saatiin muikkuver
koista kutupyynnin yhteydessä. Samanaikaiseti saatujen ah—
venten, sarkien a kahden pienen mateen mahoista ei tavattu
mätiä lainkaan.

Mikolan et al. (1979) mukaan kiisket eivät syöneet akvaariossa
muikun mätiä, mikä ei vielä ollut silmäpisteasteella ja hänen
mukaansa vasta alkion sykkivät liikkeet houkuttelevat kiisket
käyttämään mätiä ravintonaan. Hanskin (1977) mukaan kiiski jät
tää siian mätimunat rauhaan, mikäli sillä on tarjolla muuta
suositumpaa ravintoa.

Lappajärvellä todettu mädin syönti tapahtui välittömästi ku
dun jäleen ja kiiskille oli samanaikaisesti tarjolla runsaasti
myös pohjaeläinravintoa, mutta lO:llä 16:sta tutkitusta kalasta
oli muikun mätiä mahassaan. Yleensä mikäli kiiski käytti mätiä
ravintonaan, muodosti se paaosan ravinnosta 9—11 cm n mittai
sen kiisken kerrallaan syömä mätimäärä oli havaintojen mukaan
200 — 250 kpl, mikä vastaa karkeasti ottaen noin yhdellä neliö
metrillä välittömästi kudun jälkeen olevaa mätimäärää. Hanskin
(1977) mukaan siian mätimunat sulavat 2 C:n lämpöisessä ve
dessä pidettyjen kiiskien mahoissa 26 tunnin kuluessa. Tämän
perusteella arvioiden kiisket syövät edellä mainitun mätimää
rän vähintään joka toinen päivä, joten kiiskien aiheuttama
predaatio on todella huomattava. Kivisimppujen kerrallaan syö—
mät mätimäärät ovat huanattavasU pienempiä kuin kiiskien, mutta
kaikkien tutkittujen kivisimppujen (4 kpl) yksinomaisena ra
vintona olivat muikun mätimunat.

Kalojen predaatio kohdistuu mätimunuin kaikkein voimakkaimmin
hautoutuniisen alkuvaiheessa. Tällöin mätimunat ovat helposti
havaittavissa, koska sedimentoituvat ainekset eivät vielä ole
ehtineet peittää mätimunia eikä paikoin lopputalvella hyvin
tyypillistä rautaoksidisakkaa ole ehtinyt muodostua mädin pin
nalle. Lisäksi mätitiheydet ovat kaikkein suurimmat välittö
mästi kudun jälkeen ja avovesikaudella aallokon aiheuttamat
mädin liikkeet helpottavat mätimunien havaitsemista. Mäti—
tiheyksien laskiessa ja mädin peittyessä vähenee vastaavasti
myös kalojen aiheuttama predaatio. Kalojen aiheuttamasta pre—
daatiosta ei ole käytett5visä havaintoja eri syvyysvyöhyk—
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keiltä, mutta todennäköisesti vaikutus on suurin matalillaalueilla mm. valaistuksen vaikutuksesta. Huonoissa valaistus—olosuhteissa kalojen on vaikeampi paikallistaa mätimunia kuinliikkuvia pohjaeläimiä.

5.332 Pohjaeläinten aiheuttama predaatio

Monilla mädinkeruupaikoilla todettiin runsaasti suuria pohja—eläimiä. Esim, syksyn 1978 näytteissä Salonpään ja Ähvenniemenalueilla 0,5 - 1,5 m:n syvyydellä suurikokoisempien pohjaeläin—ten tiheys oli noin 100 yks. m2. Runsaimmin esiintyi vaikokatkaa (oreia afiinis L.) n. 40 yks. m2ja seuraavinaolivat päivä.korennon toukat (Ephemeridae spp.) ja vesisiira(Äsellus aguaticus L.) n. 20—25 yks. m2, vesiperhosten toukkia (hotera spp..) oli runsaat 10 yks. m2 ja okakatkoja(Pallasea guadrispinosa L.) n. 5 yks. m2. Edellä mainittujapohjaeläimiä todettiin myös kiiskien mahoista. Syvemmillä alueilla pohjaeläintiheydet olivat selvästi aihaisempia kuin ma—talilla alueilla.

Kuten tämän luvun alussa mainittiin syövät myös pohjaeläimetmätimunia, Mikola et al, (1979) kokeessa ainoastaan eräidenvesiperhosen toukkien todettiin syövän mätimunia ja vesisii—rojen todettiin yrittävän mädin syöntiä. Seppovaaran (1972)mukaan vesiperhosen toukat eivät pysty vahingoittamaan taime—nen mätimunia tai poikasia. Sen sijaan sudenkorennon toukkienja mahdollisesti vesiskorpionin fcinereaL.) todettiinpystyvän pyydystämään vastakuoriutuneita taimenenpoikasia jasamoin ne pystyvät todennäköisesti syömään myös mätiä. Pelkkäsyöntiyrityskin saattaa vahingoittaa mätimunia siinä määrin,että poikasten kuoriutuminen epäonnistuu (Vladimirov 1960)

Pohjaeläinten predaatiovaikutuksen merkkinä voidaan pitää mätimunien kuorien esiintymistä näytteissä. Todennäköisesti osakuorista menee seulaverkon läpi, mutta näytteisiin jää kuoriapaikoin runsaastikin. Runsaimmin kuoria esiintyy matalillaalueilla, paikoin 4 - 10 % kokonaismätimäärästä.

Kuorien esiintymisen perusteella arvioiden pohjaeläinten pre—daatiovaikutus on kaikkein pienin Länsisarven alueella. Salon—päässä vastaavilla syvyyksillä kuoria esiintyi suhteellisestihuomattavasti enemmän.

Kuolleiden mätimunien hajoamisnopeudesta ei ole käytettävissätietoja, mutta oletettavasti niiden hajoaminen on hidasta pohjalla vallitsevan aihaisen lämpötilan vaikutuksesta. Syys-talvella mätimunat katoavat kuitenkin varsin nopeasti, jotenvoitaneen varsin perusteellisesti olettaa mädin katoaminenaiheutuvan predaatiosta. Runsas levälaskeuma vähentää predaa—tiovaikutusta, koska mätimunat ovat vaikeammin löydettävissälevämassan seasta.

5.4 KUDUSSÄ LÄSKETUN MTIMÄiPÄN, KUORIUTUVAN POIKÄSMÄÄRN JA TULEVANMUIKKUIK.LUQKÄN VÄLISET SUHTEET

Kudussa laskettu mätimäärä muodostaa tulevan muikkuikäluokanperustan, mutta edellä käsitellyt hautoutumisjakson aikaan
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mädin kuolleisuutta aiheuttavat tekijät muodostavat vain osan
tulevan muikkuikäluokan runsauden määräävässä tekijäketjussa.
Eri tutkijoiden kesken vallitsee varsin eriäviä näkökantoja
muikkukantojen runsautta määräävistä tekijöistä, mutta ylei
sesti ottaen kolme eri tekijää muunnelmineen ovat kohonneet
keskeisimmiksi: kudussa laskettu mätimäärä (kuteva muikku
kanta) (Nissinen 1972), kudun ja kuoriutumisen ajankohtien
sääolot (Järvi 1919) sekä erilaiset ravintokilpailun muodot
ja predaatio (Äass 1972, Hamrin 1979)

Nissisen (1972, 1976) mukaan kudulla olevan muikkukannan run
saus ja mädin elossapysyminen hautoutumisen aikana määräävät
tulevan muikkuikäluokan runsauden, Tehokas kalastus pienentää
kudulle tulevaa muikkukantaa ja saattaa heikentää siten tule
vien muikkuikäluokkien runsautta. Puruvedellä yleensä joka
toinen muikkuikäluokka on runsas ja joka toinen heikko. Muik
ku tulee lisääntymiskykyiseksi toisella kasvukaudellaan, joten
runsaat muikkuikäluokat syntyvät aina runsaan ikäluokan ku—
dusta. Vaihtelut olivat todettavissa myös kutupaikoilla ha
vaituista mätimääristä (Nissinen 1972).

Järven (1919) mukaan muikun kutuajan ja ennen kaikkea poikas—
ten kuoriuturnisen jälkeisen ajanjakson tuuliolot “on katsotta
va syntyvien ikäluokkien yksilörunsauden p ä ä m ä ä r ä ä -

j i k s i, mikäli itse kutevien lukumäärä ei ole ollut liian
pieni”. Mädinsyöjien ohella tärkeimmäksi “sivuvaikuttajaksi”
Järvi mainitsee “muikkukannan kaikista vaihteluista vähäisin
täkään piittaamattoman, yksipuolisesti näennäistä omaa kulu
tusetua palvelevan kalastuksen”. Järven (1919) havaintojen
mukaan runsaita muikkuikäluokkia syntyi ainoastaan silloin,
kun poikasten kuoriutumisen jälkeiset tuulet olivat heikkoja
ja kevätmyrskyjen sattuessa aiheutui ikäluokkakatoja. Svärdson
in (1956) havaintojen mukaan kevään tuulisuudella ja muikku—
ikäluokkien runsaudella ei ollut havaittavissa selvää yhte
ytta Malaren— jarven Lambarfjarden—selalla

Äass (1972) on esittänyt, että runsaita muikkuikäluokkia ei
voi syntyä peräkkäisinä vuosina, eikä yleensäkään, mikäli jär—
vessä ennestään on runsas muikkukanta. Tällöin vanhempien ikä—
luokkien tehokas ravinnonkäyttö vaikeuttaa kriutuvan muikku
ikäluokan ravinnonsaantia ja johtaa syntyvän ikäluokan tuhoon
jo poikasvaiheessa. Hamrin (1979) puolestaan esittää, että
kuoriutuva ikäluokka on ravintokilpailussa vanhempia ikäluok
kia voimakkaampi, mikäli muutoin olosuhteet ovat poikasten
kehityksen kannalta suotuisat. Tässä tapauksessa vanhempien
muikkuikäluokkien lisääntymiskyky heikkenee ja seuraavana ke
väänä kuoriutuva ikäluokka on heikko.

Esitellyt säätelymekanismit vaikuttavat todennäköisesti eri
tavoilla eri järvissä, sillä ikäluokkakierron perusteella jär
vet ovat kokolailla selvästi jaettavissa lyhyen ja pitkän muik—
kuikäluokkakierron järviin (Lind 1976, Shemeikka 1978) . Muikku—
ikäluokkakierron tyyppiä ei suoranaisesti voida arvioida jär
vien limnoloqisten ominaisuuksien perusteella, mutta yleensä
ikaluokkakerto on suhteessa veden variarvoon ja nimenomaisesti
humusväritykseen, Huuskonen (1981) on esittänyt muikkukannan
vaihtelujen ja veden värin, kemiallisen hapenkulutuksen, rauta—,
typpi— ja fosforipitoisuuden välillä vallitsevan tiettyä yh
teyttä Nilakalia, Luetellut tekijät korreloivat positiivisesti
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vesistön sadealueen sademäärien kanssa ja ovat siten riippu
vaisia järveen tulevasta valumasta. Hyviä muikkuikäluokkia
syntyi yleensä vähäsateisten vuosien kudusta.

Dystrofisissa järvissä runsaita muikkuikäluokkia syntyy yleen
sä 4 — 6 vuoden välein ja järvissä, missä runsaita muikkuikä
luokkia syntyy 1 - 2 vuoden välein on vesi yleensä poikkeuk
sellisen kirkasta, esim. Pyhäjärvi T.l. ja Puruvesi (Niemi 1978,
Nissinen 1972) . Tosin myös kirkasvetisissä vesissä esiintyy
häiriöitä muikun lisääntymiskierrossa, esim Keitele (Järvi
1919), Etelä—Päijänne, Norjan Mjsa—järvi (Huitfeldtkaas 1917,
Äass 1972)

Edellä esitellyt muikkukannan runsauden määräytymistä pohtivat
teoriat liittyvät todennäköisesti varsin pitkälle tutkijoiden
tutkimuskohteistaan tekemiin havaintoihin. Esim. Puruvedellä
muikkukanta vaihtelee lähes säännöllisesti siten, että joka
toinen vuosi syntyy runsas ikäluokka ja joka toinen heikompi
ikäluokka. Tällainen ikäluokkavaihtelu sopii erinomaisesti
Nissisen (1972) esittämään teoriaan. Luonnonoloiltaan häiriin—
tymättömissä vesissä, kuten Puruvesi, kudussa lasketulla mäti—
määrällä ja tulevan muikkuikäluokan runsaudella on jopa tiet
tyä yhteyttä, mutta pitemmän ikäluokkakierron vesissä Nissisen
(1972) esittämä teoria on mahdoton. Mikäli tuleva muikkukanta
olisi suorassa yhteydessä kutevaan kantaan, voimakkaan kalas
tuksen aiheuttama muikkukannan vähentyminen tai muutaman vuo
den poikkeuksellisten olosuhteiden aiheuttama kudun epäonnis
tuminen johtaisi väistämättä muikkukannan täydelliseen tuhoon.

Lappajärven nuottasaaliissa on kevättalvina 1978—81 ollut yli
voimaisesti vallitsevana vuoden 1976 kudusta syntynyt muikku
ikäluokka (kuva 6). Mainittu ikäluokka syntyi poikkeuksellisen
heikon kudulla olleen muikkukannan jälkeläisinä, joten aina
kaan Lappajärvellä ei kuteva kanta voi missään mielessä olla
tulevan kannan määrääjänä. Myös Kallaveden reitin järvissä on
muikkukannan todettu viime vuosina paikoin elpyneen huolimatta
kudulla olleen muikkukannan vähäisyydestä (Veikko Pulkkinen
suullinen tiedonanto). Myöskään kuoriutuva poikasmäärä tuskin
on suorassa suhteessa tulevan ikäluokan runsauden kanssa. Lap—
pajärvessä edellä mainittu runsas muikkuikäluokka syntyi en
sinnäkin poikkeuksellisen vähäisen muikkukannan kudusta ja
toiseksi talvikauden 1976—77 aikana mm. syksyllä esiintynyt
leväkukinta heikensi mädin elossapysymistä, joten kuoriutuva
poikasmäärä oli suhteellisen vähäinen mm. muihin tutkimusvuo—
sun verrattuna.

Kuten aiemmin on mainittu, on mätinäytteenottoon perustuviin
arvioihin suhtauduttava tietyllä varauksella, mutta karkeasti
arvioiden ovat Lappajärvessä parhaimmilta kutualueilta kuoriu—
tuneet poikasmäärät neliömetriä kohden vaihdelleet seraavasti:
1977 4—9 kpl m2, 1978 11—12 kpl m2, 1979 4-7 kpl m2, 1930
15—55 kpl m2 ja 1981 20—40 kpl m2. Nissisen (1972) mukaan
mätimäärä vähän ennen kuoriutumista Puruveden kutupaikoilla
oli hyvinä muikkuvuosina 95 - 21,2 kpl m2 ja huonoina muik—
kuvuosina 0,7 - 3,9 kpl m’. Oulujärvellä j(aksottaisuutta ei
havaittu, ja mätimäärä vaihteli 5—6 kpl m, Lappajärvessä
syntyneiden ikäluokkien runsaussuhteet olivat seuraavat: 1977
kuoriutunut ikäluokka oli erittäin runsas, 1978 kuoriutunut
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ikäluokka tuhoutui poikasvaiheessa, 1979 kuoriutui vähäinen
ikäluokka ja keväällä 1980 kuoriutuneesta ikäluokasta on tullut
kohtalaisen runsas. Vuoden 1980 havaintojen mukaan kuoriutuvan
poikasmäärän ja syntyvän muikkukannan runsauden välillä voisi
esittää olevan tiettyä yhteyttä, mutta käytännössä asia ei ole
näin yksinkertainen.

Edellä esitettyyn viitaten on aivan ilmeistä, että muikkukan—
nan runsaus määräytyy vasta poikasten kuoriutumisen jälkeise
nä aikana ja kudussa lasketulla mätimäärällä tahi kuoriutu
valla poikasmäärällä on hyvin vähän merkitystä tulevan kannan
runsauden kanssa. Myöskään Aass 1972 ei ole havainnut yhteyttä
kudulla olleen muikkukannan ja syntyvän kannan runsauden vä
lillä. Mikäli kuoriutumisajan ja sen jälkeiset olosuhteet ovat
suotuisat saattaa kuoriutuvasta poikasmäärästä todella huomat
tava osa saavuttaa pyyntikoon. Esim. 1977 keväällä kuoriutu
neesta muikkuikäluokasta on saalis— ja kutualuetietojen perus
teella laskien tähän mennessä saatu pyydetyksi n. 2-3 kpl jo
kaista kutualueiden neliömetriä kohden. Mainittu määrä vastaa
25 — 50 %:a kuoriutuneesta poikasmäärästä. Nissisen (1972) ar
vion mukaan Puruvedellä jopa 64 % kuoriutuneista poikasista
säilyy hengissä vähintään kesänvanhoiksi saakka.

Kuoriutuvien muikunpoikasten menestymisen kannalta ensimmäi
nen kriittinen tekijä on kuoriutumisen ajankohta. Poikaset
elävät ruskuaispussinsa ravinnon turvin n. 6 vuorokautta 10
0C.n lämpötilassa ennen kuin ne alkavat käyttää ulkoista ra
vintoa (Jezierska et al. 1979). Kylmemmissä olosuhteissa ul
koisen ravinnon käyttöön siirtyminen kestää kauemmin. Rusku
aispussin ravinnon avulla poikaset pystyvät elämään muutamia
vuorokausia vielä senkin jälkeen, kun ne muutoin aloittaisi—
vat ulkoisen ravinnon käytön. Esim. vastakuoriutuneet siian
poikaset jäävät eloon 6 0C:n lämpötilassa, mikäli ne saavat
ulkoista ravintoa viimeistään 10 - 12 vuorokauden kuluttua
kuoriutumisesta (Grupniewski 1970) . 5 0C:n lämpötilassa siian
poikaset elävät ilman ravintoa 22 vrk (Dabrowski 1976) . Ko
keellisesti on osoitettu, että sopiva ravinnon puute on tär
kein syy siianpoikasten suureen kuolleisuuteen 2 — 3 viikon
kuluttua kuoriutumisesta (Salojärvi 1980)

Vastakuoriutuneet muikun poikaset tarvitsevat siten ulkoista
ravintoa varsin pian kuoriutumisensa jälkeen. Poikasten kuo—
riutumisen aikoihin veden lämpötilat Suomen järvissä ovat
yleensä edellä esitettyjä alhaisempia, joten myös ruskuais
ravinto riittää muikun poikasilla hieman kauemmin. Kylmyyden
suoma lisäaika ei välttämättä ole eduksi, sillä Salojärven
(suullinen tiedonanto) havaintojen mukaan kylmissä olosuh
teissa muikun poikaset eivät kasva lainkaan, vaikka sopivaa
ravintoa olisikin tarjolla.

Kevättalvella eläinplanktonbiomassa on vain murto—osa kesä—
aikaisista biomassoista (Granberg 1970, Hakkari 1972, 1973,
1978, Niemi 1978) . Lajisto vaihtelee huomattavasti eri jär—
villä, mutta lukumääräisesti runsaimpia kaikilla alueilla
ovat rataseläimet. Eläinplanktontuotanto ja siten myös määrä
alkaa kasvaa vasta jäiden l3hdettyä ja veden lämpötilan koho
tessa (Latja 1974) . Keväistä eläinplanktonravinnon puutetta
kuvaa osaltaan myös se, että muikun on keväällä ja alkukesäl
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lä havaittu suosivan ravintokohteenaan planktonin ohella myös
surviaissääsekn ja sulkasääsken toukkia (Hakkari 1978). Jään
alla vallitseviin ravinto—oloihin vaikuttaa osaltaan järvessä
olevien vanhempien muikkuikäluokkien runsaus. Täten ravinnon—
saannin kannalta edullisin kuoriutumisajankohta muikun poika—
sille olisi jäidenlähdön— tai sitä myöhäisempi ajankohta.

Muikun poikasia kooltaan hieman pienemmät kuhan poikaset käyt
tävät ensimmäiseksi ravinnokseen Copepodien naupliusasteita
ja pieniä Cladocerejä (Woynarovich 1960) Ensimmäisellä kasvu—
kaudellaan olevien muikkujen ravinto koostuu yleensä pieni—
kokoisista planktereista ja mm. rataseläimet kuuluvat muik
kujen ravintovalikoimaan (Airaksinen 1967) . Vastakuoriutuneet
muikun poikaset pystyvät nielemään suuriakin planktereita esim.

4rum (Hakkari suullinen tiedonanto).

Jään alla kuoriutuneiden muikunpoikasten menestymisen esteenä
ei niinkään ole suoranainen sopivan ravinnon puuttuminen, vaan
ravintokohteita oli liian harvassa poikasten tavoitettavaksi,
Vastakuoriutuneiden poikasten pyyntiyritykset johtavat aluksi
tulokseen vain satunnaisesti (Braum 1978), ja mikäli tilaisuuk
sia yrityksiin tarjoutuu harvoin, poikasten kasvu on hidasta
tai ne suorastaan kuolevat nälkään. Jään alla kuoriutuneet
poikaset kasvavat mm. veden kylmyyden vuoksi hitaasti ja ovat
siten helpommin pikkukalojen saalistettavina. Esim. vastakuo—
riutuneista, istutetuista omulsiian (2nus autumnalis)
(Pallas) (suom. Varjo 1981) poikasista noin kolmannes joutui
pienten (4 — 9 cm) ahventen ja särkien saaliiksi (Yeltsova
1976)

Paitsi, että syksyiset sääolot määräävät veden lämpötilan tal
ven aikana ja siten muikun mätimunien kuoriutumisajankohdan,
keväiset sääolot vaikuttavat merkittävästi myös vastakuoriu—
tuneiden muikun poikasten kasvuolosuhteisiin. Lämpiminä keväi—
nä jäät lähtevät aikaisin ja vesien perustuotannon käynnistyt
tyä myös poikasten ravinnonsaantimahdollisuudet paranevat.
Järven (1919) mainitsemalla tuulisuudella saattaa olla myös
vaikutusta, sillä vastakuoriutuneet muikun poikaset oleskelevat
parvissa ranta—alueilla, jolloin pitkäaikaiset myrskyt saatta
vat ratkaisevasti häiritä poikasten ruokailua tai suoranaises
ti tuhota poikasparvia. Sääolosuhteita ei kuitenkaan yksin
voida pitää muikkukannan runsautta säätelevänä tekijänä (Nord—
qvist 1944, Svärdson 1956) Ravinnon saanti ulkoisen ravinnon—
oton alkaessa ja sitä seuraavat ravitsemusolot määräävät kuo—
riutuvan muikkuikäluokan elinmahdollisuudet ensimmäisen kasvu—
kauden aikana ja siten hyvin pitkälle myös pyyntikokoiseksi
tulevan kannan vahvuuden, Hamrinin (1979) mukaan ikäluokkien
runsauserot ovat kaikuluotauksin havaittavissa jo heinäkuun
aikana, joten ikäluokkien runsauden määräytyminen tapahtuu
touko—kesäkuun kuluessa. Tällä aikajaksolla myös muikkujen
kasvu on kaikkein nopeinta ja lajin sisäinen ravintokilpailu
kaikkein voimakkainta,

Vastakuoriutuneilla siianpoikasilla jään alle suoritetuilla
istutuksilla saaduista hyvistä istutustuloksista eräissä Kai
nuun pienvesissä (Salojärvi 1980) voisi olettaa, että kevät—
talviset eläinplanktonmäärät ovat riittävät poikasten menes—
tyniiseksi. Pohjoisissa vesissä siian kilpailukyky on verraten
hyvä ja mm, poikaston predaatio—olot ovat aina erilaiset kuin
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Keski— ja Etelä—Suomen järvissä, joten istutusten tuloksia
ei voida suoraa verrata muikun poikasten menestymiseen esim.
Lappaj ärvessä.

Muikun poikasten kannalta ravintokilpailussa on kaksi vaihetta.
Ensimmäinen kilpailuvaihe alkaa poikasten siirtyessä ulkoiseen
ravinnonottoon. Tällöin kuoriutuvat poikaset kilpailevat ra
vinnosta lähinnä keskenään, koska vastakuoriutuneiden ravinto
koostuu pienemmistä kohteista kuin vanhempien muikkuikäluokkien
ravinto. Mikäli kuoriutuva ikäluokka on “liian runsas” tarjolla
oleviin ravintovaroihin nähden, poikasten kasvu on hidasta ja
kuolleisuus suurta (Haude 1975) ja ne joutuvat mm. olemaan pi
tempään pienestä koostaan aiheutuvan predaation kohteena kuin
kasvun ollessa nopeaa. Edelleen poikasten kasvun ollessa hi
dasta niiden siirtyminen käyttämään samaa ravintoa kuin van
hemmat muikkuikäluokat viivästyy. Mikäli järvessä on ennestään
runsas muikkukanta, ovat poikasten ravinnonsaantimahdollisuudet
tässäkin vaiheessa huonot ja syntyvästä ikäluokasta tulee siten
heikko.

Vastaavasti, mikäli kuoriutuvien poikasten kehitysolosuhteet
ovat suotuisat, muodostaa syntyvä ikäluokka erittäin merkit
tävän ravintokilpailutekijän vanhempien ikäluokkien kannata,
Valtavan lukumääränsä ja suuren ravinnontarpeensa vaikutuksesta
kuoriutuva ikäluokka hidastaa vanhempien ikäluokkien kasvua ja
heikentää lisääntymistuotteiden muodostumista, Ravintokilpaj
lun aiheuttama lisääntymiskyvyn alentuminen ja runsaan muikku—
kannan aiheuttama ravinnon puute keväällä on todettavissa mm.
siinä, että äärimmäisen harvoin runsaita muikkuikäluokkia syn
tyy joka vuosi (Nissinen 1972, Hamrin 1979) . Lappajärven ha
vaintojenkin mukaan runsaat muikkuikäluokat ovat yleensä synty
neet tilanteessa, jolloin edellinen ikäluokka on ollut joko
hyvin pieni tai puuttunut täysin (kuva 6).

Muikun lisääntymiskykyyn vaikuttavat myös kesäkauden lämpöti
laolot. Luontaisesti muikku suosii viileitä vesiä ja mm. voi
makkaan ravintokilpailutilanteen vallitessa on ravinnon kulu
tuksen kannalta edullisinta oleskella sellaisissa vesikerrok—
sissa, missä lämpötila on mahdollisimman alhainen (Brett 1971)
Ilmeisesti juuri edellä mainitusta syystä muikut oleskelevat
kesäaikaisen lämpötilakerrostuneisuuden aikana alusveden alu
eella. Yleensä alusveden tilavuus on vähäinen ja sen ravinnon—
tarjontamahdollisu rajalliset, joten lämpimien kesien pit
kä kerrostuneisuuskausi johtaa sukukypsässä iässä olevien muik—
kujen nälkiintymiseen ja siten lisääntymiskyvyn alentumiseen.
Kesälämpötilan vaikutus oli havaittavissa Lappajärvellä syk
syllä 1980. Edellinen kesä oli poikkeuksellisen lämmin. Muikun
kutupyynnissä saaliit olivat yhtä hyvät kuin kahtena edelli
senäkin vuotena, joten kudulla olleen muikkukannan voi runsa—
udeltaan olettaa vastaavan varsin hyvin edellisiä vuosia. Kan
nan runsaudesta huolimatta kutualueilta todetut mätimäärät
olivat vain 5 - 10 % edellisinä syksyinä todetuista mätimää
ristä. Kudussa laskettu vähäinen mätimäärä oli todennäköisesti
seurausta edelliskesän korkeasta lämpötilasta ja keväällä 1980
kuoriutuneen kohtalaisen runsaan ikäluokan aiheuttamasta ra—
vintokilpailusta.

Edellä esitetyn perusteella muikun kannanvaihtelujen kannalta
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ratkaisevat tekijät ovat kuoriutuvien poikasten ravinnonsaanti—
olot ensimmäisten elinviikkojen aikana, ensimmäisellä kasvu—
kaudellaan olevan ikäluokan aiheuttama ravintokilpailu sekä
veden keväinen lämpenemisnopeus ja kesäaikaiset lämpötilaolo
suhteet, Kudussa laskettu mätimäärä ja sen menestyminen hau—
toutumisen aikana eivät ole syy muikkukantojen vaihteluun,
vaan lähinnä seuraus edellä luetelluista tekijöistä.

6 MÄTITUTKIMUSTEN KÄYTÄNNÖN SOVELLU
TUKSISTA

Edellä esitetty ajatusrakennelma muikun kannanvaihtelujen syis
tä ja ennen kaikkea säännöstelyn osuudesta niihin pohjautuu
alkujaan mätitukimuksiin. Kuitenkin käytännön johtopäätökset
perustuvat pääosiltaan kirjallisuudesta saatuihin tietoihin
ja niistä ennen kaikkea Stellan Hamrinin väitöskirjassaan var
sin perusteellisesti esille tuomiin näkökohtiin, Tätä selvi
tystä varten tehtyjä mätitukimuksia on voitu käyttää vain muu
tamien erityisseikkojen varmentamiseen. Tutkimuksen aikana on
varsin selkeästi käynyt ilmi, ettei pelkillä mätiselvityksillä
voida arvioida muikkukantojen vaihteluja, koska kannanvaihtelut
määräytyvät kuoriutumisen jälkeisinä aikoina vallitsevien olo
suhteiden perusteella. Tässä mielssä mätitutkimukset toimivat
lähinnä muita selvityksiä täydentävänä osana.

Mätinäytteenotolla voidaan selvittää tarkasti muikun kutusy
vyys ja kutualueiden laatu ja laajuus, mutta siitä pitemmälle
meneviin johtopäätöksiin on suhtauduttava jo tietyllä varauk
sella. Mädin esiintyminen pohjalla on hyvin vaihtelevaa ja
nikäli halutaan tutkia mädin kuolleisuutta tai keskimääräisiä
mätitiheyksiä kutualueilla, joudutaan käyttämään varsin suuria
näytemääriä. Suuristakin näytemääristä huolimatta tuloksiin
jää tiettyä tilastollista epävarmuutta. Mätiselvitysten käyt
täminen kutevan muikkukannan arvioimisessa on yksinomaisena
keinona käyttökelvoton mm. vaihtelevan lisääntymiskyvyn perus
teella. Yleisesti ottaen mätitutkimukset yksinomaisena tutki
musmenetelmänä soveltuvat vain harvoihin erikoistapauksiin,
mutta niiden avulla voidaan selvittää monia muita kalojen li
sääntymiskiertoon liittyviä ongelmia.

7 TIIVISTELMÄ

Lappajärven mätitutkimus aloitettiin säännöstelvvaikutusten
selvittämiseksi syksyllä 1976. Alussa käytetyillä näytteenotto—
menetelmillä ei saatu vertailukelpoisia mätinäytteitä kaikilta
kutualueilta, joten päähuomio tutkimuksessa jouduttiin kiinnit
tämään näytteenottomenetelmiin. Vuodenvaihteessa 1978-79 pump
puperiaatteella toimiva mätinoudin saatiin kehitettyä niin
pitkälle, että kaikilta syvyysvyöhykkeiltä voitiin ottaa kes
kenään vertailukelpoisia mätinäytteitä.

Suurimmat mätitiheydet (600 - 900 kpl m2) välittömästi kudun
jälkeen todettiin matalilla ranta—alueilla 0,5 — 3 m:n syvyy—
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dellä. Lähes yhtä suuria (100 - 400 kpl m2) mätitiheyksiä
oli myös 6 - 9 m:n syvyydellä selkävesien jyrkillä rinnealu—
eilla. Valtaosa (60 — 90 %) mätimunista oli tällöin kuolleita.
Sellaisina syksyinä, jolloin Lappajärvessä oli leväkukintaa,
kuolleiden mätimunien osuus oli selvästi suurempi kuin normaa—
lisyksyinä.

Hautoutumisajan mädin kuolleisuus on suhteellisen vakio aika—
yksikköä kohden. Mädin kuolleisuus vaihteli 3,5 %:sta 0,4 %:iin
vuorokaudessa tavallisiirpien arvojen ollessa 1,8 % tienoilla.
Mainitun keski.niäääisen vuorokautisen kuolleisuuden perusteella
mädin elossapysyminen kudusta kuoriutumiseen on 3,8 %, Mikäli
mädin kuolleisuus oli yli 2 % vuorokaudessa, kaikki mäti tu
houtui ennen kuoriutumista, Sumputuskokeissa mädin kuolleisuus
ei vastannut samoilla alueilla pohjalla olleen mädin kuollei
suutta.

Kudussa laskettu mäti ei jakaudu pohjalle satunnaisesti, vaan
mädin jakauma on selvästi aggregoitunut. Välittömästi kudun
jälkeen otetuista mätinäytesarjoista 43 % oli tilastollisesti
erittäin merkitsevästi ja 17 % tilasollisesti suuntaa—anta
vasti aggregoituneita vuosina 1978-80. Äggregoituminen oli sel—
vintä syvillä alueilla, missä aallokko ja virtaukset eivät lii—
kuttele mätiä kudun jälkeen. Mädin jakaumatyypin vuoksi tässä
tutkimuksessa käytetty näytemäärä (20 näytettä havaintopaikkaa
kohden) ei antanut kaikilla havaintopaikoilla tilastollisesti
edustavia tuloksia. Mädin jakauma kutualueilla määräytyy mui
kun kutupaikan valinnan, kutuparvien tiheyden ja kudun jälkeen
tapahtuvien aallokon ja virtausten aiheuttamien mädin liikkei
den perusteella.

Mädin kuolleisuuteen vaikuttavat kudun jälkeisen ajan sää- ja
sedimentaatio—olosuhteet, talvikauden aikaiset pohjalietteen
pinnan fvsikaalis—kemialliset olosuhteet ja predaatio. Kudun
jälkeinen voimakas aallokko ja ennen kaikkea leväkukintojen
yhteydesä pohjalle laskeutuvat levämassat saattavat tuhota
matalilla ranta—alueilla 80 - 90 % mädistä muutamien kudun
jälkeisten päivien aikana. Mädin todettiin kestävän alhaisia—
km happipitoisuuksia ( < 3 mg 0212), mutta pohjalietteen
pinnan hapetus—pelkistyspotentiaalin laskiessa selvästi typpi
yhdisteitä pelkistävälle tasolle ( < 300 mV) tuhoutuivat kaik
ki mätimunat näiltä havaintopaikoilta. Predaatiolla on merkittä
vä vaikutus mädin kuolleisuuteen varsinkin syksyllä ja alku
talvesta. Vaikutus on suurin matalilla alueilla. Tärkeimmät
predaattorit Lappajärvellä ovat kiiski ja kivisimppu, mutta
myös eräiden pohjaeläinten (vesiperhosen ja sudenkorennontou—
kat) on todettu pystyvän tuhoamaan mätiä,

Lappajärven säännöstely vähentää vuosittain keskimäärin 10 %
kuoriutuvasta poikasmäärästä ja suurin mahdollinen haitta on
25 %, Kuoriutuvan poikasmäärän vähentyminen ei normaalitapa—
uksissa ole erityisen merkittävä, sillä kuoriutuva poikas—
määrä ei yksinään määrää tulevan muikkukannan runsautta. Si
tävastoin säännöstelyn aiheuttama kevättulvan viivästyminen
ja sen epäedullinen vaikutus kuoriutuneiden muikun poikasten
ravinnonsaantiin on ilmeisesti suurempi haitta kuin mätimunien
suoranainen tuhoutuminen pohjalle painuneen jään vaikutuksesta.

Lappajärvestä tehtyjen havaintojen mukaan kuoriutuvan poikas—
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määrän ja tulevan muikkuikäluokan runsaudella ei ole havaitta
vissa selvää yhteyttä keskenään. Hamrinin (1979) mukaan tulevan
muikkuikäluokan runsaus on kaikuluotauksin todettavissa jo hei
näkuun aikana. Täten runsaus määräytyy kuoriutumisesta seuraa
vien kahden kuukauden aikana. Poikasten menestymisen kannalta
tärkeimmäksi tekijäksi muodostuu siten kuoriutumisen ajankohta
ja sitä seuraavien viikkojen ravitsemusolot. Mikäli kuoriutu—
misen ajankohta on sopivassa suhteessa tarjolla olevaan ravin—
tovarastoon ja veden lämpenemiseen nähden on poikasten kasvu
nopeaa ja ne pystyvät siten paremmin pakenemaan predaattoreja
ja kilpailemaan ravinnosta myöhemmin kuoriutuvien kevätkutuis—
ten kalalajien poikasten kanssa.
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