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Järvilohen ja järvitaimenen laitoskasvatettujen poikasten reaktio peto- ja muiden kalojen kemiallisiin

Heikki Juhani
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osasto

RKTL :n Saimaan kalantutkimuksenosaston

jåirvitaimen, Salmo trutta m. lacustris kemiallinen aistiminen, pedon

Tutkin laitoskasvatettujen 0+ -ikäisten jtirvilohien ja -taimenten reaktiota peto- ja muiden kalojen kemiallisiin

åirsykkeisiin. Aiemmissa tutkimuksissa saadut havainnot kokemattomien kalojen kyvystä tunnistaa ja välttäli

saalistaja pelktin kemiallisen ärsykkeen perusteella ovat olleet ristiriiøisia. Mahdollisesti kemiallinen

tunnistaminen on perinnöllistli, mutta toisaalta riippuvaista esim. pedon k¿iyttiimästä ravinnosta. Sen sijaan

lohikalojen on todèttu suosivan lajikumppanien aiheuttamaa ärsykettä. Lajeihin, jotka eivät ole sukulaisia tai

potentiaalisia petoja on kalojen havaittu suhtautuvan välinpitlimättömästi.
Tutkimukseni oli kokeellinen, ja suoritin sen kaksikanavaisessa läpivirtauslaatikossa, jossa kalojen

oli matrdollista valita kåisittelyveden ja ärsykkeettömåin kontolliveden välillä. Koekaloja oli kolme ryhmää:
pienet ja isot taimenet seka lohet. Tutkin näiden reaktiota kahdeksaan erilaiseen ärsykkeeseen. Käyttåmärii

kæitt iyt olivar l) made,2) hauki,3) l+ taimen,4) l+ taimen, jolle oli syötetty koekalojen lajikumppaneiø, 5)

l+ jAviohi, 6) l+ nieriä" 7i särki ja 8) koekalojen omat parvikumppanit. Nliitä kaikkia kåisittelyjä tein
jokãiselle kolmelle koeryhmälle kahdeksan toistoa. Lisåiksi tein joka koeryhmässä 20 koetta, joissa laatikkoon

tuli vain kontrollivettä.
Itse kokeessa påilistin läpivirtauslaatikkoon kenallan l0 poikasta, joiden sijoittumista seurasin

minuutin vtilein 15 minuutin ajan. Saadusø aineistosø tarkastelin kolmea tekijää: l) kuinka moni toiston

kaloista oli uinut laatikon kanãviin, 2) kuinka suuri osa kanaviin uineista oli valinnut ärsykekanavan ja 3)

kuinka suuri osa tirsykekanavaan uineista kaloista oli uinut kanavan perälle asti. Laskin toistojen tuloksista

keskiarvon. Eri käsiifelyjen tuloksia vertasin kontrollitilanteeseen tilastollisesti Dunnettin -testillä. Lisäksi

vertasin Fisherin LSD -testillä toisiinsa kåisittelyjä, joissa tirsyketaimenia oli syötetty eri ruokavalioilla.

Pienet lohet muuttuivat passiivisiksi made?irsykkeen läsnäollessa ja uivat vähemmän kanaviin kuin

kontrollitilanteessa. Muuten koekalojen k¿iyttåytyminen ei muuttunut made- ja haukikäsittelyssä. Lohet

passivoituivat käytettåessä särkeåi ärsykkeenä ja ne myös välttivät tämåin hajuista vesivirtaa. Lisfiksi lohet

uatttiuat omia parvikumppaneitaan ja nieriäli. Verrattaessa eri ravintoa syöneiden taimenten aiheuttamia

reaktioita, seká pienet øimenet että lohet välttivät enemmän poikasilla syötettyjen taimenten kemiallista

ärsykettä.
Tulokset osoittivat, että laitoskasvatetut pienet taimenet þkenevät tunnistamaan mateen hajun ja

pyrkivät välttämään saaliiksi joutumisen jähmettymälH paikoilleen. Poikaset reagoivat myös lohikalapetoihin,

voimakkaimmin taimeneen, joka oli syönyt lohikalan poikasia. Tåimåi antaa oletta4 ettli ravinnolla on

merkittävä vaikutus kokemattomien lohikalan poikasten kemiallisessa saalistajan tunnistamisessa, sillä

mateetkin olivat syöneet taimenen poikasia. Toisaalta sekä made että taimen ovat molempien tutkimuslajieni

huomattavia saaliitajia luonnossa ja täst¿i syystä on oletettavaa, ettåi välttämisreaktio näitä kohtaan on myös

osittain perinnollinel. Koeasetteluni ei kerro kuin pienen osan koekalojen matrdollisista vasteista lirsykkeisiin.

Esimerkiksi kaikki ffsiologiset stressioireet jäävät havaitsematta, vaikka niillä saattaa olla huomattava merkitys

itse saaliiksi joutumisen välttåimisessä. T¿imä saattaa osaltaan selittiüi nåiennäisen välinpitåimättömyyden esim.

haukea kohtaan, joka on luonnossa merkittåvä lohikalan poikasten saalistaja'

Lohen poikasten välttämisreakfio sfien hajussa oli yllättävä havainto, mutta saattaa olla

selitettävissä särkikalojen kauhuaineella. Tätä on saattånut vapautua veteen ärsykesärkia käsiteltäessä.

Aiemmin ei ole juuri havaintoja, että lohikalat reagoisivat tlillaisiin toisen lajin sisäisiin kemiallisiin

åirsykkeisiin. Toisaalø tällainen sopeuma voisi olla lohille hyödyllinenkin poikasvaiheessa, jolloin ne saisivat

t?illä øvoin varoituksen såirkien kimppuun kåiyneestä pedosta.

Se, etteivlit koekalani suosineet lajikumppanien åirsykettti saattaa johtua.tutkimuslajieni

voimakkaasta territoriaalisuudesta poikasvaihãessa.-Niillä ei ehk¿ ole kovin voimaliasta pyrkimystä llihestyä

lajitovereiøan esim. parveutuakseen.- 
Saamani tulokset tukevat osiuain aiempia suunnitelmi4 ett¿i laitoksissa kasvatettavia lohikalan

poikasia voitaisün "totuttaa" hajuärsykkeiden avulla luonnossa vastaantuleviin petoihin ja näin osaltaan

vtihentåä istukkaiden korkeaa kuolleisuutta.


