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len selvittränye tutkimuksessani poikkearmuden Ja alkuperän vaikutusta

pirkklkalojen parvikãytr:äycymiseen. Kata voi hyötyä parvesta ravinnonhan-
kinnassa ja pedon väItÈämj.sessä. Toisaalt,a kaLalle voi olla parveutumisest,a

s kustannuksia. Jos kala poikkeaa parven nruista yksilöistä, sen riski
jäädä saalliksi parvessa on muita parven kaloja suuremp!, koska peto voi
välttää useiden saaliskohteiden hämåävää vaikutusta kohdistamalla hyökkäyk-
sensä poikkeavaa kohti. Poikkeava kala voi myös lisäEä pedon hyökkäyksiä
parvea kohti. Tutkin kokeellisesti, valitseeko kata kooltaan kaltaistensa
Parven' ja miten pedon läsnäolo vaikuttaa valíntaan. Kalan Eulisi valita
kaltaistensa parvi, jottei se poikkeavana lisää riskiään jäädä pedon
saaliiksi. Selvitin kokeelllsesti rnyös poikkeavan kalan paikkaa parvessa.
Kalan t,ulisi pysyEeuã parven läheislrydessä hyötyäkseen esimerkiksl ravin-
nonhankinnassa parvesta, mutta kuiEenkj¡r parvesta kauempana, jotta se voisi
esimerkiksi paeca petoa suojaan. Parven nuut, kalat voivat myös yrittäå
piLää poikkeavan kalan kauempana parvest,aan. Kokeissani klznrmen- ja
viislpiikit, valitsivat, koolt,aan kaltaistensa parven. Pedon läsnäollessa
plenec kalat. viet,tivät ene¡rrnån aikaa kaltaistensa kanssa. On ilmeistã, ett,ä
kaloille on pedon välttämisen kannalta tärkeää muodostaa kalt,aistensa kalo-
jen kanssa parvia. Havaitsin myös, että poikkeava kala oli kauerçana par-
vest,a' joten kalan kannaE,t,aa olla parven lähet-'yvillä parven hyötyJen n¡ok-
si, mutta kuitenkin kauempana peCon varalta.
Parvikä1rttä]rEjrnisen on t,odeEt,u olevan erilaista sanan lajin eri populaa-
tioilla sen mukaan, onko populaatioiden elinympäristössä petoja vai ei,
esimerkiksi parvec ovat löyhempiä pedottoÍLissa ympäristöissä. pedottornissa
ynpäristöissä kalojen ei kannata parveutua niin tiiviisti tai yleensä oI-
Ienkaan, koska parvi voi hyötyjen lisäksi tuoda myös kustannuksia,
esimerkiksi kilpailun muod.ossa. Pedotont,a alkuperää olevien kalojen pe-
t,oreakiiot. ovat kehiEtymáttömiä, eivätkä ne osaa pelätä petoja, koska
nirtlâ ei ole kokemusta pedoista elinlaqpåristössåän. Myös perinnöIliset
eroE, populaacioiden välillä ovat, mahdollisia. Tuckiakseni ilmiötä, selvitin
parrien Eiiviyden eroja kolnipiikeillä, jotka olivat peräisin pedot,t,omist,a
kalliolanunikoista sekä merikolmipiikeillä, Joiden elinympäristössä on run-
saasti petoja. Tutkj.n myös haukimaltin arn¡lla kalliola¡rurikko- Ja rnerikalo-
jen petoreaktioiden eroJa. Tulost,eni nn¡kaan rnerikalat muodostlvat Eiivij.¡n-
piä parvia kuin kalliolasrnikkopoikaset, mikå viittaa siihen, ettå niiden
parveutumj-en on volrnakkaarnpaa niiden elinl'npäristön voimakkaanunan pe-
topaineen nroksi. Havaitsin myös, että kauiola¡cnikkokolmipiikit olivat
rneripoikasia rohkealçia. lärnä antaa ajåetta olettaa, että petokokemuksetla
kalan etinynpårlstössä on me¡kitystä sea petoreaktioiden kehlttyrnÍseJ.le.
Geneettisesti populaatiot voivat rnryös olla erllaisla.
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