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Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää vedenlaadun vaikutusta hei.
mon Unionidae suursimpukoiden esiintymiseen ja runsauteen järvissä. Tutki
mus perustuu 41:stä eri puolelta Suomea sijaitsevasta. järvestä.kerättyihin
tietoihin. Mukaan ei valittu kovin happamia eikä hyvin suuria järviä. Veden-
laatutiedot on saatu vesi- ja ympäristöpiirien arkistoista sekä omista mit-
tauksista. Simpukoiden esiintymis- ja tiheystiedot on saatu linjasukellusten
avulla.

Simpukkalajeista Anodonta anatina on ekologisesti kaikkein laaja-alai-
sin ja vastaavastí myös yleisin; lajia tavattiin 26 järvessä. Muut lajit kasva-
vassa vaateliaisuusjärjestyksessä ovat Pseadanodonta complanata, Unio
tumidus, U. pictorum ja A. cygnaea. A. anatina oli ainoa laji, jota tavattiin
järven ainoana simpukkalajina. Missään järvessä ei tavattu kaikkia simpuk-
kalajeja.

Yksittäisistä vedenlaatumuuttujista selvästi parhaiten simpukoiden
esiintymistä selitti veden sähköniohtokyky, seuraavaksi parhaiten sarneus,
alkaliteetti, kokonaistyppipitoisuus ja pohjan happamuus. Miltei merkitykset
tömiksi osoittautuivat humuksen määrää kuvaavat veden väri ja kemiallinen
hapenkulutus. Sähkönjohtokyvyn selitysvoiman oletettiin perustuvan sen
ri ippuvu uteen veden kalsium-pitoisuuden kanssa. Yksittäisten muuttuj¡en
merkitysten arvioimista vaikeuttavat niiden väliset voimakkaat riippuvuus-
suhteet. Kun muuttujia tarkastellaan yhdessä, voidaan todeta, että kaikki
simpukkalajit ovat yleisempiä rehevissä vesissä.

Simpukoiden t¡heyksien vaihteluväli oli hyvin suuri. Vain simpukoiden
kokonaistiheyksien sekä Anodonta anat¡n an tiheyksien selittäminen onnistu
yksittäisillä vedenlaatumuuttujilla tyydyttävästi. Silti eri menetelmien perus-
teella voidaan todeta, että rehevyys lienee tärkeä simpukoiden tiheyksiin
vaikuttava tekijä, mutta muiden tekijöiden aiheuttama vaihtelu on hyvin
suurta, jopa hallitsevaa.

Unio tumídus -lajin ekologia tutkituissa järvissä poikkeaa aiemmista
kirjallisuustiedoista, joiden mukaan lají on yleisempi karuissa kuin rehevissä
vesissä. Mahdolliseksi selitykseksi tälle esitetään, että ankarampi ilmasto
muuttaa lajin ympäristövaatimuksia vaateliaampaan suuntaan.

Vedenlaadun lisäksi on pohdittu mm. predaation, lajien välisen kilpailu
ja eläinmaantieteellisten tekijöiden vaikutusta simpukoiden esiintymiseen.
Näiden tekijöiden merkitys on tuntematon, mutta potentiaalisesti hyvin
suuri.
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Vedenlaadun vaikutus Unionidae-heimon (Bivalvia, Eulamellibranchiata)
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