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Tiivistelmä - Referat

Lahden Vesijärven ravintoketjukunnostushankkeeseen liittyen, Vesijärven Enonselältä poistettiin wosina 1989-

1993 tehokalastulcsella yli tuhat tonnia kalaa, påiäasiassa såirkeä (Ratilus rutilus). Hoitokalastuksia on jatkettu
sfien rysäpyynnillä. Kalakantojen kehitystä tehokalastuksen jälkeen on tutkittu Riista- ja kalatalouden tutki-
muslaitoksen (RKTL) ja Helsingin yliopiston (HY) yhteishankkeessa, RKTL koeverkkokalastuksin ja HY kai-
kuluotauksin. Tåissä työssä esitän koeverkkokalastusten tulokset vuosina 1994 ja 1995 sfien ja ahvenen (Perca

fluviatilis) osalta.

Ahven ja såirki on valittu seurannan kohteiksi ensinnäkin siksi, että ne ovat laajalle levinneitä ja runsaslukui-
simpia kalalajejamme. Tåirkeä syy on myös se, että järven ravinnepitoisuus vaikuttaa näihin lajeihin eri tavoin:
såirki menestyy parhaiten runsastuottoisissa, ahven keskituottoisissa vesistöissä. Rehevissä jåirvissä tiheä såirki-

kanta saattaa kilpailullaan rajoittaa ahvenkannan runsautta, erityisesti isojen, kalaa syövien ahventen lukumää-
rää. Alkuhypoteesina onkin, että ahvenkannan runsausja isojen ahventen suhteellinen osuus alkaa kasvaa såirki-

kannan romahdettua. Mikäli rysäpyynti ei ole riittävän tehokasta suhteessa såirjen suureen lisääntymistuotan-
toon, myös såirkikanta voi alkaa kasvaa.

Koeverkkokalastus on Suomessa yleisesti käytetty kalakantojen seurantamenetelmä. Standardina on yleensä

käytetty vekary -verkkosarjaa. Tåimän sarjan pohjalta on kehitetty ns. yleiskatsausverkko, jossa kaikki vekary
-sarjan solmuvälit (paitsi 75 mm riimuverkko) ovat samassa pauloituksessa (lisäksi solmuväli 30 mm). Näin
saadaan samalla työm¿i¿irällä huomattavasti edustavampi otanta kalastosta. Yksi suurimmista ongelmista koe-
verkkokalastuksessa on suuri hajonta saalisaineistossa, joka våihentää tilastollisten menetelmien tehokkuutta.
Jakamalla pyyntialue syvyysvyöhykkeisiin, voidaan osa satunnaisvaihtelusta siirtää selitetyksi vaihteluksi ja
näin parantaa koeverkkokalastuksen tarkkuutta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena onkin, paitsi seurata Enonse-
län särki- ja ahvenkantojen kehitystä, myös selvittää mitä etuja koeverkkokalastuksessa saawtetaan huolellisella
otannan suunnittelulla.

Tutkimuksen kalastusalueina olivat tehokalastuksen kohteena ollut Enonselkä ja tämän vertailualueena Laitia-
lanselkä. Alueet jaettiin kolmeen syvyysvyöhykkeeseen (alle 4 m, 4 - l0 m ja yli l0 m) ja otanta satunnaistettiin.
Pyyntivälineenä oli yleiskatsausverkko (silmäkoot 12, 15,20,25,30, 35, 45 ja 60 mm) ja tilastollisena mene-

telmänä oli varianssianalyysi, jonka tehokkuutta arvioitiin power -analyysillä.

Enonselän ahvensaaliit eivät kasvaneet vielä tällä tutkimusjaksolla, mutta tulevaisuudessa todennäköisesti kas-
vavat, sillä vuosiluokat 1994 ja 1995 ovat vahvoja, mikä näkyy pienten ahventen saalisosuuden kasvuna erityi-
sesti Enonselåillä. Isojen ahventen måüirä ei ole kasvanut, syynä lienee valikoivasti isoihin ahveniin kohdistuva
kalastuspaine. S?irkikanta ei kasvanut Enonselällä, eli hoitokalastus on tähän mennessä ollut riittävä¿i. Såirjen

lisääntymiskyky on kuitenkin niin hyvä, ettei särkikannan kasvu tulevaisuudessa ole poissuljettua.

Pyyntialueen jakaminen syvyysvyöhykkeisiin paransi selvästi varianssianalyysin tehokkuutta ja siten koeverk-
kokalastuksen tarkkuutta. Lisäksi kalalajistosta saadaan kattavampi otanta, kun kalastus ulotetaan jåirven kaik-
kiin osiin. Koeverkkokalastus sopii aktiivisesti liikkuvien kalalajien seurantaan hyvin, mikäli otanta suunnitel-
laan huolellisestija kalastusvåilineenä käytetään verkkosarjojen asemasta yleiskatsausverkkoja.
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