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eraan Saf 1f7l.ÌS A panus kuten mui inl en kasvua

erilaisissa kasvatusolosuhteissa on tut kittu varsin paljon' Vain muutamassa

tutkimuksessa on kuitenkaan selvitetty nieriän kasvua Poikasvaiheessa'
jolloin kasvu on noPeinta Sel-vitin tutkimuksessani, onko

kasvatustiheYdellä ja sos iaalisella ympäristölIä vaikutusta Saimaannieriän

poikasten kasvuun' Lisäksi tutkin, voidaanko kalojen käyttäytymisellä

selittää kasvatuskokeen tuloksia
adan kalan ryhmiin siten, että synLyi

LajiLtelin nieriän Poikaset s

kuusi Píenten kalojen (Pituus z+ -30.5 mm) ryhmää, kuusi suurten kalol en

(pituus 32-39 mm) rYhmää ja kuu i ryhmäå, joissa oli puolet suuria ja

puolet Pieniä kaloja. Poikaset kasvoivat kahdessa eri t iheydessä

korkeassa (0.6 kal- aa/L) ja alhaisessa tiheYdes sä (0.4 kalaa/1)

,fokaisesta käsittelystä (pienet kalat' suuret kalat ja sekarYhmä) o1i

kol-me toistoa kummassakin tiheydessä Ryhmi-ä kasvatettiin 22 vuorokautta

Mittasin kalat kokeen alussa, sen puoliväliss å ja kokeen loPussa

Käyttäytymiskokeessa kåytin kasvatus koetta vastaavia ka loj en

pituuksia ja tiheYksiä' Kalat ol-ivat koeast ioissa kolme vuorokautta, minkä

jä1keen vaihdoin ne uusaan. Te in toistoja kuusi kappaletta' Haval-nnol-n

kalat kaksi kertaa Päiväs sä (aamulla ja iJ-tapäiväI1ä) ' joka havaj-nnoinnilla

kaksi kertaa, ennen ruoan antamisLa ja ruoan antamisen jälkeen. Seuras an

kokeessa kalojen aktiivisuutta' kontakteja to isi-in kaloihin sekä

mahdollista aggressiivisuutta muita kafoja kohtaan

Nieriöiden paino nousi pituuden kasvaessa kaiki-ssa rYhmiss ä. Kafat

pienten kalojen rYhmissä oliva t painavamPia Pituuteensa nähden kuin suuret

kalat tai sekarYhmien kalat ' P ienet kal-at kasvoivat homogeen isessa rYhmässä

suhteellisesti nopeammin kuin suuret kalat Myös tiheYdellä oli- va ikutusta

yksilöiden kasvuun homogeenisessa ryhmässä s iten, että alhaisessa

tiheydesså kasvetLiin heikommin' Verra ttaessa kalojen kasvua eri rYhmisså

(homogeeninen, sekarYhmå), ei kasvatus ryhmän tai tiheYden vaikutus suurten

ja pienLen kalojen kasvunopeuteen ollut tilastollisesti merkitseva

Käyttäytymiskokeessa kalat olivat aamul-s in aktiivisemPia ja niiden välill a

oli enemmän kontakteja kuin iltaisj-n' Ennen ruoan antami-sta slruret kalat

olivat aggressiivisempia ja pi-enten ka loj en väIil1ä oli enemmän kontakteja

kuin ruoan antamisen jälkeen' Suurten kaloj en homogeenisessa ryhmässä oli

enemmän aggressioita kuin pienten kalojen homogeen isessa rYhmässä. Suurten

kalojen sutrteellinen kasvunopeus homogeenisessa rYhmåssä oIi myös alhaisemPi

kuin pienten kalojen, mikä osaltaan vo i selittYä suuremmalla aggress i-oiden

måärällå. Tulos aggressioiden suhteen e i muuttunut verrattaessa suurl-a kaloj a

homogeenisessa ryhmässä ja sekaryhmä ssä, mikä viittaisi suurLen kalojen

su.urempaan aggiressiivisuuteen myös sekaryhmässä. MYöskään Pienten j a suurten

kalojen suhteelliset kasvunopeudet e ivät muuttuneeL kasvaLusrYhmän mukaan

Merkittävåä oli, että suuret kalat e ívät vaikuttaneet pienten kalojen kasvuun

sekaryhmåssä. Tulokset eivät tue hlpo teeseja siitä, ettå suurten kalojen

läsnäolo heikentäisi- pienLen kalojen kasvua niid'en kasvaessa Yhdessä

Myöskään hlpoteesi suurista määristä aggressiivisia vuorovaikutuksia

nieriäflä alhaisilla tiheyksillä ei saa tukea tämän tutkimuksen tul-oksista


