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Nieriän (Salvelinus alpinus L.) kasvua erikokoisella ravinnolla on aiemmin tutkitnr jonkin vetran, mutta näissä
tutkimuksissa on käytetty yli puolivuotiaita kaloja. Nieriällä, kuten muillakin lohikaloilla tehdyissä ravinnon
kokoa käsittelevissä tutkimuksissa painopisteenä on yleensä ollut mäåirittää optimaalinen ravintokoko, jolla
saavutetaan suurin kasvunopeus ja tuotto kalanviljelyssä. Erittäin uhanalaisella Saimaan nieriällä oikean
kokoisella ravinnolla pyritä¿in ennen muuta parantarnaan pienten poikasten kuntoa ja selviyrymisþþä ja lisätä
siten istunrkseen kä¡ettävien yksilöiden määrää. Selvitin tutkimuksessani, miten ravinnon koon ja kalan koon
suhde vaikuttaa nieriänpoikasten kasvuun, kuntoon, kokojakaumaan sekä kuolleisuuteen. Lisäksi tutkin, kuinka
annenrn ravinnon määrä vaikuttaa näihin tekijöihin.

Kokeessæri ruokin neljän viikon (28 wk) ajan kolmealqrmmentä 70 kalan ryhmää kolmella partikkelikoolraan
crilaisella valmisrehulla: pienellä (0,3 mm), suurella (0,6 mm) sekä sekapartikkelilla, jossa molempia
partikkelikokoja oli yhtä paljon. Kustakin koknesta kasvatusryhmästä oli viisi toistoa ruokinnassa, jossa ravintoa
oli 2 % ja viisi toistoa ruokinnassa, jossa ravintoa oli 4 % kalojen painosta päivää kohti. Kaikki ryhmät saivat
ruokaa viidesti päivässä. Ravinnon määrän tarkastin kalojen kasvua vastaavasti viiden päivåin välein. Miftasin ja
purnitsin kalat vain kokeen lopussa, koska halusin våihentää käsittelyjen aiheuttamaa stressiä kaloille sekä sen
rnahdollista vaikutusta yksilöiden kasvutuloksiin. Kalojen alkupinruden ja painon sain samasta emokalaparvesta
peråiisin olevan 420 poikasen otoksesta. Kuolleisuutta havainnoin laskemalla päivittäin kuolleet yksilöt.

Nieriöiden keskipainot nousivat kaikissa kasvatusryhmissä kokeen keston aikana. Kasvu oli suurella ja
sekapartikkelilla ruokituissa ryhmissä selvästi pientä partikkelikokoa saaneita nopeampaa. Ravintomäärän
lisäåiminen vaikutti kasvuun positiivisesti. Ravinnon partikkelikoko ja määrä vaikuttivat myös kalojen kuntoon.
Sekä suurilla että pienen ja suurten ruokapartikkelien sekoihrksella ruokitut nieriät olivat korkealla ravintotasolla
alhaista ravintotasoa parenìmassa kunnossa, mutta pienen partikkelikoon kohdalla ravinnon mäåirän lisätiminen
ci vaikuttanut yksilöiden kuntoa parantavasti. Kalojen kokojakaumasta erottui alhaisen ravintomäärän pienellä ja
suurella partikkelilla ruokituissa ryhmissä muutamia selvästi muita suurempia yksilöitä. Korkearnman
ravintomäärän ryhmissä kokojakaumat vinoutuivat vasemmalle pienen osan yksilöistä kasvaessa selvästi muita
hitaammin. Kalojen selviytyminen oli sekaravintoryhmässä pientä tai suurta partikkelia saaneita parempaa.
Myös ravinnon mä24än lisäåiminen vaikutti kuolleisuuden riskiä vähentävästi.

Suuremmalla partikkelikoolla saavutettu hyvä kasvutulos selitryy luultavasti sillä, että tämä oli suwimmalla
osalla yksilöistä låihempänä sitä ravinnon optimikokoa, joka yksilön kokoon nähden antaa suurimman
energiahyödyn. Koska kalaryhmässä on yleensä ai¡ra erikokoisia yksilöitä, ei suurempi partikkelikoko ollut
kr¡itenkaan kaikille optimaalinen, mikä nåikyi kasvun hidastumisena osalla yksilöistä sekä suurempana
kuolleisuutena sekapartikkeliryhmäåin venathma. Sekapartikkeli tarjosi erí kokoisille yksilöille sopivampaa
ravintoa, jolloin yksilöiden selviyryminen oli parempi. Lisäksi yksilöiden välinen ravintokilpailu oli
sekapartikkeliryhmässä luultavasti heikompaa yhdenkokoista partikkelia saaneisiin verrathma, koska eri
kokoiset yksilöt kilpailivat eri kokoisista partikkeleista. Kilpailu suuresta partikkelista kuitenkin luultavasti
voimistui kalojen kasvun myötä: heikommat kilpailijat joutuivat ehkä Ð¡yrymäåin pienempään (epäedulliseen)
piutikkelikokoon tai saattoivat jopa kåirsiä ruokahalun laskusta suurten (dominanttien) yksilöiden afüeuttaman
stressin vuoksi. Pienten yksilöiden kasvun hidastumiseen sekapartikkeliryhmässä on voinut vaikuttaa myös se,

ctt¿i ne pyydystivät aluksi itselleen liian suurta partikkelia sen helpomman havaittavuuden ja paremman
cnergiasisällön vuoksi. Ameftu suurempi ravintomäärä oli kaloille yli niiden tarpeen, jolloin kilpailu ravinnosta
oli heikompaa eikä tarvetta resurssin aggressiiviseen puolustamiseen ollut. Näin useammille yksilöille riitti
ravintoa, jolloin kasvutulos ja selviyrymienen oli alhaisen ravintomäärän ryhmiä parempaa.

Siwmää¡â - Sidoantal

38

Oppiaine - Låroånne

eläintiede

a määråin vaikutukset Saimaan Salvelinus kasvuunRavinnon koon
Tyon nimi - Arbetets titel

Tekijä - Förfanare

Ville Hahkala

Laitos - lnstitution

Ekologian j a systematiikan laitos,
osasto


