HELSINGIN YLIOPISTO

-

HELSINGF:INS UNIV€HSITET

- F¡lullcus.líoñ
Maærraattis-luonnontieteællinen tdk

I

liada¡unwo3ðlo

laitos

falla - Forllnrn

Janne Sundell
Tyon ñrmr

- Aroatatl tllcl

Tvårminnen ja Pohjanpitäjänlahden rantavesien kalaston runsaussuhteet keväästä syksyyn
- Ltro¡nna
Ekologinen eläintiede

Oll9r¡rna

iyon laf - Aròallll åll

Pro gradu

-

Ðstum

io'*' Huhtikuu 1993

i

ezs.

Tutkin rantavyöhykke€n kalaston kevään, kesän ja syksyn aikaista sukkessiota Tvärminnen
alueella ja PobjanpiunjänlaMella. Tarftoituksenani oli selvittåä alueiden erct lajistossq eri lajien
runsaussuhæiden muutokset tutkimusaikana sekå eri ikåryhmien esiintyminen rantavyöhykkeen
kalayhæisössä" Toinen tutkimuskohteeni oli lcahden pyyntivåilineen, poikasnuotån ja pleksikatiskan
saalislajiston vertaaminen ja menetelmien sopiwuden a¡riointi ranøvyöhykkeen kalaston tutki¡nisessa.
Ihloja pyydysæniin vüden pyyntijalcson aikana. Pyynnit tehtiin kahdella pääalueella
Tvärminne.ssä ja Pohjanpitäjänlahdella jotka erosivat oisistaan lähinnä suolapiûoisuudeltaan. Kumpikin
pällalue jaettün useampaan osa-alueeæen, joiden kasvillisuus ja pohjanlaatu kuvattiin. Tärkeimmät
pyyntimeneælmåt olivat poikasnuotta ja pleksikatiskat. Kalat mäiiritettiin, laskettün ja nüden
kokonaispiurus mit¿ttiin. Kalojen tiheys arvioitiin laskemalla nuotatun alueen pinta-ala.
Tvärminnen alueella yleisimmät lajit olivat silakka kilohaili, liejutokko, hieøtoklco, kolnipütki
ja ahven. Näiden kuuden lajin osuus kokonaissaalüsø oli yli 99 %. Kolnipiikit olivat yleisimpiä tor¡kskesäkur¡ssa joskin ahventen poikasia oli kesäkuussa melkein yhtå runsaasti. Heinäkuusta lokakurm
alkuun silakan ja kilohailin poikaset olivat h¡kumää¡åiltitlln runsain rybmå. Suurin osa näistil saatün
kuiænkin vain yhdeltå osa-alueelúa. Muilla osa-alueilla lieju- ja hieøtokon poikaset olivat yleisimpiä.
Tiheimnin kaloja oli kummallakin alueella heinäkuussa.
Pohjanpitäjäntahdella yleisimmät lajit olivat salakka" särki, kuore ja ahven. Kuore oli yleinen
ainoastaan kesäkuussa, jolloin rantavyöhykkeessä oli runsaasti Gr -poik¡si¿. Näiden neljän lajin osuus
alueen saalüsta oli yli 95 Øo. Kummallakin pååql¡slla 0+ -poikasten osuus saaliista nousi tutkimuksen
alusta saavuttaen huippunsa loppukesällä ja syksyllil. Pälialueet erosivat lajistoltaan selvästi.
Tvämrinnestä saatiin 2Elajia jaPohjanpiuijänlahdelta ll lajia. Alueille yhæisiä lajeja oli 9.
Pleksikatiskoilla saatün 9 lajia, jotka sisilltyivät kaikki nuoølla pyydysættyihin lajeihin.
Pleksikatiskasaalüssa yleisimmåt lajit olivat koknipiikki, liejutokko, hietatokko ja ahven. Nuotan
havaittün pyydystävän samoja lajeja eri suhæissa kuin pleksikatiskoiden. Nuotalla sa¿tün pienimmät ja
suurimmat yksilöt, vaikka tutkituilla lajeilla kalojen koko oli keskin¡äilrin suurempi
pleksikatiskasaalii ssa.
Toukokuussa rantavyöhykkeesså oli vain våihän Hoja mutø yksilömäärät lis¿i:intyivãt nopeasti
poikasæn ilmestyttyä kalayhteistiÒn. Kalojen vähilinen måärit keväällä verrattuna syksyyn antaa viittpitä
näiden lyhytik ¡i51s¡ lajien suuresta talvenaikaisestâ kuolleisuudesta. Tvärminnen saaliissa herätti
ihmetystä mutujen ja kymmenpiikkien vilhäinen mririrä. Nåimå lajit kuuluvat muissa Itämerellil æhdyisg
tutkimuksissa yleisimpien lajien joukkoon. Myös kolmipükkien ja kymmenpiikkien lukumä;irien suhde

oli täs9i tutkimuksessa selvåisti pienempi kuin muissa tutkimuksissa. Jotta selviäisi, onko syy
pükkikalojen runsaussuhteiden vaihteluun normaalissa vuosien välisessli vaihls¡¡ssa vai elinolosuhteissa
tapahtuneissa muutoksissa" olisi tehtävã piæmpiaikaisia seurant¿tutkimuksia. Pohjanpitlijåinlahden mnsÍu¡
särkikalakanta saattaa olla seu¡austa alueen rehevöitymisestä.
Pyyntimeneælmien vertailussa havaittiin pleksikatiskoiden sopivan hyvin pohjalla eläville tai
pohjaa myöten uiville kalalajeille, joita ne pyydystivät jopa paremmin kuin nuotta. Sen sijaan vapaassa
vedessä eläviä lajeja pleksikatiskat pyydystivät vain vähåin. Rantavyöhykkeessä elävien kalojen

kokojakaumista pleksikatiskat antoivat epätodellisen kuvan.
K,:iytettåess¿i nuottaa oikein se antaa melko totuudenmukaisen kuvan rantavyöhykkeen
kalasûosta, mutta sen avulla saatuja tietda kalojen tiheyksistä voidaan pitä¿i vain suunrnâ anüavina
monista virhelähæistii johtuen. Kuitenkin nuottaa ysidean kliyttäli kalakantojen arviointün tietynlaisilla
rannoilla ja pohjilla mikäli sen puutteet otÊtaan huomioon. Tärnä edellyttå¿l myös nuotan rakenteen ja

kliyttötavan yhdenmukaisamisø.
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