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T¡¡v¡stelmå - Referðt

Olen selvittänvt tutkimuksessani pawessa olevan poikkeavan yksilön riskiä joutua pedon saaliiksi.
Parveutumiskä1'ttäytyntisestä on osoitettu olevan yksilölle hyci11r¿ sekä rat'irurorilrankirurassa ettã peto.ielì
välttämisessä. Parven antama suoja petoa vastaan on suurimmillaan silloin, kun pan,en.iäsenet uìuistuttavat
mahdollisintman paljon toisiaan. Näin ne saavuttavat useiden yksilöiden aikaansaaman pedon
härnãántymisen, jolloin pedon on vaikea valita yhtä kohdetta monien samanlaisten.ioukosta. Kalo.ien onkin
havaittu muodostat,an koon ja lajin mukaan valikoituneita parvia luonnossa. Mikäli pan¡essa on n.rukala vksi
tai useampia euemmistöstä poikkeavia yksilöitä, pedon on helpompi kohdistaa hyökkät'ksensä tähiùr.

Tutkin yksilön ulkoasun poikkeavuuden vaikutusta saaliiksi-läämisriskiin kahdessa koejäriesteh'ssä..loissa
käytin petona lraukea (Esox lucius L.) ja saalislajina kolmipiikkiä (Gastero.steu.r aculeatus L.).
Ensimmäisessä kokeessa hauki sai valita kahden koostumukseltaan erilaisen kohnipiikkiparven r'älillä
pääsemättâ iskemään itse kaloihin. Homogeeninen pawi koostui samankokoisista I'ksilöistä, heterogeenisessa
oli mukana't'aihteleva mãárä kooltaan muista poikkeavia yksilöitä. Jos poikkeavan kalan riski.joutua saaliiksi
ou muita suurenrpi, heterogeeniseen parveen tulisi kohdistua enenìmán iskuja kuin homogeeniseen. Toisessa
kokeessa hauki sai iskeä heterogeeniseen parveen, jossa oli lnukana poikkeavia yksilöitä. Teorial mukaan
näiden tulisi jäädä saaliiksi useammin kuin niiden lukumä?irän perusteella olisi todennäköistä. mikâli
poikkeavuudella on merkitystä. Molemmissa kokeissa käytin eri kokoisia pan'ia ja poikkeavina vksilöinä oli
sekä isoja että pieniä kaloja.

Hauet kohdistivat oletusten mukaisesti merkitsevästi enemmän iskuja heterogeeniseen pan/een l0.ia 20 kalan
parvissa. Viiden kalan parvissa iskut jakaantuivat jokseenkin tasan. Eri pawikoostumuksien r,älillä oli
kuitenkin merkitsevää heterogeenisuutta haukien kâyttäytymisessä. Hauet tuntuivat olevan kiinnostuneimpia
20 kalanparvista,joissa oli 2-5 poikkeavaa yksilöä. Eniten iskuja toistoa kohti hauet tekivât suurimrì1assa. 20
kalan parvessa. Hauilla vaikutti olevan núeltymys iskeä suurempiin saaliskaloihin pienimmissä pan,issa.

Hauet iskivât poikkeaviin yksilöihin useimmissa käsittelyissä siinä suhteessa kun niitä oli parvessa. Tässä
kokeessa hauet tuntuir¡at suosivân pieniä kolmipiikkejä huolimatta siitä, olivatko ne poikkeavia vai
enemmistöön lukeuturria.

Saamani tulokset eivät tue käsitystâ, ìonka mukaan poikkeaviin kohdistuisi aina suurempi saalistuspaine kuin
nuihin yksilöihin. Eri kalalajien väliset erot käyttäytymisessä ja morfologiassa vaikuttavat todennliköisesti
siihen, minkälainen merkit-vs poikkeavuudella on kussakin tilanteessa. Joissain tilanteissa kalan karurattanee
liittyä parveen, jossa muut yksilöt eivät muistuta sitä itseään, mikâli sen pan'esta saama hyöty ylittziä
poikkeavuudesta aiheutuvat kustarurukset. Tehostunut ravinnonhankinta tai toisten yksitöiden tehokas
puolustus petoa vastaan (mm. kolnúpiikin piikit) voivat olla poikkeavan yksilön saavuttamia etula..joiden
vuoksi paweutuminen karnattaa, vaikkei optimaalista parvea olisikaan tariolla.
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