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ESIPUHE

Kalastusmuseoyhdistys ja Riista- ja kalatalouden tutkimus
laitos järjestivät ensimmäisen nahkiaista käsittelevän
symposiumin Suomessa 17. - 18.10.1979. Kalajoen symposiumissa
käsiteltiin nahkiaista, nahkiaisen pyyntiä ja pyyntikuit
tuuria.

Nahkiaiskannat ovat kärsineet huomattavasti jokien rakenta
misesta ja jätevesien laskusta. Nahkiaiskantoja on hoidettu
aiemmin vain emonahkiaisten ylisiirtoina. Nahkiaiskantojen
hoitomenetelmien kehittämiseksi Kokkolan vesi- ja ympäristö-
piirissä käynnistettiin vuonna 1982 ja Kymen vesi- ja ympäris
töpiirissä vuonna 1984 nahkiaisen viljelykokeilu vesi- ja
ympäristöhallituksen ralioituksella. Lisäksi viljelyä on
kokeiltu Kokemäenjoen Harjavallan voimalaitoksen yhteydessä
vuodesta 1984 lähtien Turun kalastuspiirin, Riista- ja
kalatalouden tutkimuslaitoksen, Länsi-Voiman Kala-Veikkojen
ja Satakunnan kalatalouspiirin toimesta. Viljelyn tuloksel
lisuuden ja nahkiaiskantojen nykytilan kartoittamiseksi eri
alueilla on tehty samanaikaisesti myös nahkiaistoukkaselvi
tyksiä.

Nykyisten nahkiaiskantojen kartoittamiseksi ja hoidon tarpeen
ja hoitomenetelmien arvioimiseksi järjestettiin vesi- ja
ympäristöhallinnon toimesta Kotkan kaupungin kirjaston
auditoriossa 17. - 18.10.1989 nalikiaiskantojen hoito-
seminaari. Seminaarin kohdejoukkona olivat nahkiaiselle
aiheutettujen vahinkojen arvioinnista ja hoidosta vastaavat
henkilöt ja kaikki nahkiaisen tutkimuksesta, kalastuksesta
ja hoidosta kiinnostuneet tahot. Änsiokkaiden suomalaisten
esitelmöitsijöiden lisäksi seminaarin asiantuntemusta lisä
sivät merkittävästi eestiläiset asiantuntijat. Seminaarin
ohjelma on julkaisun liitteenä.

Seminaarin toteuttamisesta vastasi j ärj estelytoimikunta,
johon kuuluivat seuraavat henkilöt:

Ylitarkastaja Hannu Kokko, Tampereen vesi- ja ympäristö-
piiri, puheenjohtaja
Ylitarkastaja Kai Kaatra, Vesi- ja ympäristöhallitus
Biologi Harri Mäkelä, Kymen vesi- ja ympäristöpiiri
Tutkija Esa Ojutkangas, Kokkolan vesi- ja ympäristö-
piiri

Seminaariin osallistui yli 50 henkilöä, Kiitämme onnistuneesta
seminaarista kaikkia esitelmöitsijöitä, osanottajia ja
järjestelyyn osallistuneita henkilöitä, Ä. Ählström Osake-
yhtiötä ja Oy Tampella Äb:ta iltatilaisuuden järjestämisestä
sekä konekirjoittaja Mirja Lundgrenia esitelmien puhtaaksi
kirjoituksesta.

Tampereella 9.1.1990

Toimittajat
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NAHKIAINEN SUOMESSA

1. JOHDÄNTO

Katson aiheen oikeuttavan varsin väljään arviointiin

nahkiaistemme asemasta ja merkityksestä niin luonnossamme kuin

kalataloudessammekin. Järjestelmällisemmät katsaukset mm.

levinneisyydestä ja kalastuksesta on julkaistu vuosikymmenen

alussa (Tuunainen ym. 1980, Ikonen ym. 1983).

2. NELJÄSKIN LAJI?

Laji- ja levinneisyyskysymykset on peruskatsauksessa tarpeen

selvittää, mikäli asiasta on uusia näkökantoja. Viadykovin

ja Kottin (1979) hieman suurpiirteisen kartan perusteella

oli aihetta epäillä, että jopa Lethenteron japonicum (Martens

1868) voisi löytyä itään laskevista joistamme. Euroopassa

Vienanmeri on lajin esiintymisen keskus. Holåik’in (1986)

yksityiskohtaisemman kartan mukaan laji ei esiinny Vienanmeren

länsipuolella kovin kaukana jokisuista, joten sitä on ehkä

turha etsiä Oulankajoesta tai Värriön alueelta. Vielä ?aats

joessa laji näyttäisi esiintyvän, mutta padot sulkevat

vaellustien Suomen puolelle. Kun laji kuuluu kartan mukaan

Norjan Näätämäjoen kaloihin, voisi olla mahdollista, että

jokin yksilö nousisi kutemaan myös Suomen puolelle. Meri

nahkiaisen pohjoisen leviämisalueen raja on samoilla tie

noilla.

3. MITÄ TAPAHTUU JÄRVISSÄMME?

Nahkiaisen (Lampetra fiuviatilis (Linnaeus, 1758)) sisävesi

muodon ja pikkunahkiaisen, Lampetra pianeri (Bloch 1784),

biologia on maassamme edelleen tutkimatta. Kuitenkin uusia

ongelmia ja kysymyksiä on tutkimuksen pohjaksi riittämiin.

Tämän lajiparin kilpailuasetelman ratkaisee vaellusmatka
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mereen tai järveen. Pikkunahkiainen tuottaa tehokkaammin

jälkeläisiä latvoilla, joissa vaellusmatka on pidempi ja

näin vaelluksen estyminen tai joutuminen syödyksi on toden

näköisempää kuin jokisuistoista lähdettäessä. Olisi ehkä

mielenkiintoista todeta, vaikuttaako yläpuolinen toukkakanta

jotenkin vaellusviettiin ja missä määrin vaellusviettiä on

säilynyt pikkunahkiaisella.

Viime mainittuun kysymykseen on kaksikin syytä. Yhä useammassa

Järvisuomen järvissä on syytä epäillä esiintyvän parasiittista

muotoa kaloissa esiintyvien jälkien perusteella. Voisiko

kyseessä olla myös ympäristötekijöiden muutosten aiheuttamista

pakovaelluksista. Onhan tunnettua, miten maamme pikkupuroja

on suo- ja metsäojituksissa ja pohjoisempana purouitoissa

käsitelty. Tällä hetkellä myös happamoituminen on todellinen

vaikuttaja esim. Suomenselällä.

Toisaalta jääkauden jälkeisenä aikana pikkunalikiaisella on

ollut myös luontaisesti aikaa kehittää vaeltava kanta kylmiin

järviin, ainakin jos biotooppi on ollut vapaa eli järvessä

ei ole ollut nahkiaisen sisävesimuotoa.

Millainen tämä kanta olisi? Konnevedessä, jossa esiintyy

parasiittista nahkiaista, on myös poikkeavasti säännöllisesti

(Konneveden tutkimusaseman rantavesissä) järvessä, tosin

100 - 200 m luusuasta, esiintyviä suuria pikkunahkiais

tyyppisiä ammokeetteja. Suurin tänä vuonna saatu oli 192 mm

mittainen. Pari senttiä lyhyemmästä laskettiin oosyyttien

määräksi n. 21 000. Toisin sanoen määrä on parasiittisen L.

fluviatiliksen lukuihin sopiva. Kypsiä mätimunia on esim.

Laatokan sisävesimuodolla 10 - 16 000. Pikkunahkiaisen

oosyyttimäärä on Englannissa 5 000 - 10 000, joista pääosa

resorboituu (Ho1ik 1986). Valitettavasti V. Vladykov ei itse

ennättänyt paneutua lupauksensa mukaan näihin lajikysymyksiin.

Kutueikaisia näytteitä ei saatu ajoissa.
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4. NAHKIAISKANNAT JA NIIDEN KALASTUS

Ikonen ym. (1983) kirjasivat viimeisimmän yhteenvedon nahkiai

sen kalastuksesta Suomessa. Kalastettuja nahkiaisjokia

luetteloitiin 33. Vuoden 1982 saalis oli 2 - 2,2 milj.

yksilöä (90 tn) ja kalastajia oli 400 - 500. Saaliin tuottaja-

hinta oli 2,75 milj., mutta huillostettuna jo 7,7 milj. Osa

kalastajistakin hiillostaa itse saaliinsa.

Katsauksen mukaan saalis on 1970-luvun alusta ja etenkin

Selkämeren alueella vuodesta 1978 selvästi vähentynyt.

Perämeren alue on nyt maamme nahkiaiskalastuksen ylivoimainen

keskus.

Perisyy tähän kehitykseen on eittämättä jokien kuormit

tuminen niin jätevesillä kuin hajakuormituksellakin.

Kun nyt sekä ylisiirron että toukkien viljelyn avulla meillä

on mahdollisuus elvyttää tai jopa uudistaa nahkiaiskantoja,

olisi kuitenkin pyrittävä tietämään tarkemmin, mitä mamme

eteläosan joissa, Nevassa ja ehkä myös Viron rannikolla on

todella tapahtunut.

Voidaanhan tilanne Perämeren alueella juuri nyt nähdä näin

haluttaessa myös käänteisenä, Perämereen laskevissa joissa

on varsinainen jätevesien lasku saatu ilmeisesti tyydyt

tävästi rajatuksi. Jätevedet puhdistetaan niin, etteivät ne

aiheuta suoranaisia happikatoj a tai myrkytyksiä. Haj akuormitus

ja ojituksien lisäämä humuskuormitus voisivat osaltaan lisätä

ammokeettien menestysmahdollisuuksia. Onhan tämä elävä

“fossiili” ruokailutavaltaan täysin poikkeava selkäjäntei

nen - ja tällaisena sekä biotooppinsa ainoa että valtaosan

vuodesta runsaslukuisin jokilaji. Toukka on ns. suspensio

ruokailija, jolla lietevirtaus on erittäin alhainen, 15 ml

vettä toukan grammaa kohden tunnissa (Mallat 1982). Haja

kuormitus saattaisi mikrobimääriä nostaessaan johtaa siis myös

nahkiaisen toukkatuotannon lisääntymiseen. Tätäkin kysymystä
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voitaisiin tarkastella kokeellisesti, jos voisimme standar

doida toukkien kasvatuksen eli tuntisimme hyvän ruokinta

menetelmän. Joka tapauksessa Perämeren alueella nahkiaiskanto

jen heilahtelu ei nähtävästi tapahdu pelkästään asteittain

alaspäin. Kuluva vuosi saattaa vastata 1970-luvun parhaita

vuosia. Kalastuksen tehostuminen estänee luotettavan vertai

lun.

5. VOIDAANKO PUHUA JOKIKOHTAISISTÄ KANNOISTA?

Tuunainen ym. (1980) havaitsivat, että suhteellisen suuri

osa tiettyyn jokeen kudulle nousseista nahkiaisista

merkittynä ja merelle palautettuna kalastettiinkin uudelleen

naapurijoesta. Vastaavasti veden laadun häiriöt näyttävät

saavan aikaan voimakkaitakin muutoksia nousevan kannan

määrässä (Tuikkala 1973, Valtonen ja Huusko 1984). Entäpäs

jos nalikiaisen kotijokiuskollisuus on niin vähäinen, että

voimme puhua vain alueellisista kannoista? Tällöin siis

esim. meressä yhtenäinen kesällä sopivan viileän veden alue

omaisi oman kannan.

Nahkiaiset nousisivat tällöin jossain määrin sattumanvarai

sesti alueelle tuleviin makeanveden virtoihin. Suurin virta

saattaisi saada suurimman osuuden. Kemijoen nahkiaisen

likomato- ja kantatutkimus (Valtonen 1984) antaa tällaisesta

joitain viitteitä. Joen alajuoksulta ei 100 000 yks. vuotui

sesta ylisiirrosta huolimatta (Ikonen ym. 1984) pystytty

toteamaan hyviä toukkatuotantoalueita. Kun nousevan kannan

koko näyttäisi olevan parin miljoonan luokkaa, vaikuttaa

kanta toukkatuotantornahdollisuuksiin nähden ylimitoitetulta.

Kivettyjen ja vuorokausisäännöstelyn huuhtomien ranta

penkereiden toukkamäärien selvittäminen tosin oli lähes

mahdoton tehtävä. Samassa työssä (Valtonen 1984) ei Kaakamo

joen suuhun, n. 100 m Kemijoen valtaväylästä, siirretyistä

Isohaaran padon alapuolelta saaduista nahkiaisista palannut

pyyntipaikalleen kuin kymmenesosa siitä, mitä lähes samalla
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kohtaa päävirtaan tuoduista. Ehkäpä todella kotijokiuskol

lisuus oli jo huomattavalta osalta Kemijokeenkin nousseista

murtunut, niin että Kaakamojokeen nousulla ei ollut sen

kummemmin esteitä. Toisaalta tämä viittaisi myös siihen,

ettei feromonihypoteesia tarvitsisi välttämättä soveltaa

nahkiaisen siirtoistutuksiin. Norjalaiset ovat jo sekä

osoittaneet, että hypoteesi on käyttökelpoinen teoria että

ettei se yksinomaan ole jokeen nousuakaan ohjaamassa, kun

on kyse lohikaloista. Kuitenkin mahdollinen kotijokiuskolli

suuden vähäisyys saattaa olla palautusistutuksia suunnitel

taessa ja suoritettaessa ongelma niillä merialueilla, joilla

kantojen koko yleensä on romahtanut. Suomenlahtihan on jo

melkoisessa määrin tällainen alue.

Jokin Kymijoki vetänee kutunahkiaisia hyvin, mutta miten

käy pienien naapurijokien. Ehkäpä tämä alue kuitenkin soveltuu

erinomaisesti kotijokiuskollisuuden yksityiskohtaisempaan

tutkimukseen. Keskeistä on kuitenkin edelleen, että joet

pysyvät tai että ne palautetaan tuotantokuntoon. Tätä koros

tavat mm. Ojutkangas ja Jussila (1988).
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NAHKIAISEN BIOLOGIASTA EESTISSÄ

1. JOHDÄNTO

Nahkiaista on Eestissä tutkittu vähän pääasiallisesti 1950-

luvulla. Enemmän huomiota lajille on osoitettu Latvian

alueella, erityisesti Riianlahdessa ja siihen. laskevissa

joissa.

Tämä esitelmä tukeutuu olennaisesti kirjallisuuteen sekä

meritaimenen ja lohen kutujokien tutkimisen yhteydessä ns

sivusaaliina kerääntyneisiin tietoihin

2. JOKIELÄMÄKAUSI

Nahkiainen kutee lähes kaikissa Eestin alueelta laskevissa

joissa ja puroissa. Olennaisimmat ovat Suomenlahden kutujoet.

Nahkiaisen vaellus jokiin alkaa heinäkuussa ja kestää tavalli

sesti joulukuuhun saakka. Saaliiden perusteella voimakkain

vaelluksen aika on syys - lokakuussa. Vaellus on aktiivisinta

yöllä korkean veden aikana Kutu tapahtuu touko - kesäkuussa,

kun veden lämpötila on pysyvästi 9 - 10 °C. Nahkiainen

kutee enimmäkseen öisin, somero - hiekkapohj alle raivattuun

pesäkuoppaan nopeavirtaisissa j oenosissa (virtausnopeus

1 - 1,8 m/s) 0,2 - 1,2 m:n syvyydessä.

Nahkiaisen mätimuna on pieni (läpimitta 0,9 - 1,1 mm),

liimainen, naaraan hedelmällisyys on 20 000 - 25 000 mäti

munaa. Kypsyyskoeffisienti voi olla ennen kutua niin naarailla

kuin koiraillakin 20. Kudun jälkeen nahkiaiset kuolevat.

Mädin kehitys kestää suunnilleen 2 viikkoa, jos veden lämpö

tila on 15 - 18 °C. Kuoriutuneen toukan pituus on 4 mm,

ensimmäisen kesän jälkeen (75 päivän jälkeen koeoloissa)

34 mm. Toukat elävät hidasvirtaisissa joenosissa hiekkaan

tai mutaan kaivamissaan käytävissä ja käyttävät ravinnokseen
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pääasiallisesti detritusta ja levää. Toukkavaihe kestää

vähintään 3 - 4 (5 - 6?) vuotta. Sen ajan mittaan toukat

kasvavat 9 - 15 cm:n pituisiksi. Äkvaariotarkkailun perus

teella alkaa muodonvaihdos elokuussa ja kestää huhti - touko

kuuhun saakka. Nuoret nahkiaiset laskeutuvat mereen.

3. MERIELÄMÄKAUSI

Mereen laskeutumisen jälkeen nahkiaiset rupeavat aktiivisesti

käyttämään ravintoa. Nahkiaisten ravinnosta on löydetty

silakan, kilohailin ja kuoren suomuja, kudoksia ja elimien

kappaleita. On myös tietoja nahkiaisten hyökkäyksistä turskan,

lohen, meritaimenen ja vimpan kimppuun. Meressä nahkiaiset

kasvavat enimmäkseen 30 - 32 cm pituiseksi, paino on

40 - 70 g. 1 - 3vuodenmerielämän jälkeen aloittavat nahkiai

set 6 - 7 vuotiaana kutuvaelluksen jokiin.



Alpo Tuikkala 15

NAHKIAISEN KANNAT JA KALASTUS,

PERÄMEREN POHJOISOSA

JOHDÄNTO

Perämeren pohjoisosaan laskee yksitoista nahkiaisjokea.

Niistä seitsemän, Oulu-, Kiiminki-, Ii-, Kuiva-, Simo-,

Kemi- ja Tornionjoki ovat suuria tai keskisuuria jokia.

Pieniä, mutta puroja suurempia jokia ovat Kalimenoja,

Olhavan-, Viantien- ja Kaakamonjoki

Kolme suurinta, Oulu- Ii- ja Kemijoki on padottu. Muissa

joissa ei ole nousuesteitä. Alimmat voimalaitospadot ovat

jokisuilla niin lähellä merta, ettei patojen alapuolelle

ole jäänyt mainittavasti virtapaikkoja. Missä määrin nahkiai

nen lisääntyy jokisuilla patojen alapuolella on tutkimatta.

Myöskään sitä ei ole tutkittu, kuinka suuret lisääntymisalueet

patojen yläpuolelle siirretyillä emonahkiaisilla on käytet

tävissä.

Vaikka nahkiainen on jokisuiden tärkein saaliskala, on sen

saaliiden seuranta satunnaista. Vain Kiiminkijoesta on

tutkijan keräämiä kirjanpitoon perustuvia saalistietoja ja

nalikiaiskantaan liittyvää aineistoa, mutta työ on vielä

kesken. Perämeren pohjoisosaan laskevien jokien nahkiais

kannoista ei ole toistaiseksi muita tietoja kuin saalis-

arvioita.

Nahkiaista nousee jokiin elokuusta joulukuuhun ja jonkin

verran keskitalvellakin Kun nousuaika on näin pitkä, herää

kysymys, ovatko varhain syksyllä ja esim. joulukuussa

nousevat nahkiaiset eri kantaa.
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2. NAHKIAISEN KALASTUS JA SAALIIT

Nalikiaisia kalastetaan vuodesta toiseen samoilla paikoilla

joissa. Pyyntivälineetkään eivät ole muuttuneet pitkiin

aikoihin. Nahkiaismerta lienee tuhansia vuosia vanha ja

nahkiaisrysillä on kalastettu noin kaksikymmentä vuotta.

Nahkiaisen kalastus on mielestäni hyvin vakiintunutta.

Pyyntipaikkoja ja pyyntivälineitä tarkastelemalla näyttäisi

siltä, että nahkiaista kalastetaan vuosittain samalla teholla.

Monesta syystä johtuen nahkiaissaalis ei ole suinkaan kvanti

tatiivinen otos jokeen nousevasta kannasta.

Nahkiaissaalis vaihtelee vuosittain. Runsaiden ja pienten

saaliiden ero eri vuosien välillä voi olla kymmenkertainen.

Kalastajain selitys saaliiden vaihteluihin on lähes poik

keuksetta sen hetkiset ympäristötekijät. Kun saaliit ovat

pieniä, sanotaan syyksi Joen veden korkeus, vettä on liian

vähän tai tuulet ovat sopimattomat tai kuu on väärässä

asennossa.

Kalastajien aktiivisuuden ja pyyntiolosuhteiden vaihtelujen

vuoksi nahkiaiskannoista ei saada riittävästi tietoa kalasta

maila. Nahkiaisen nousu jokiin on jaksottaista. Runsaita

saaliita voidaan odottaa, kun yöt ovat pimeitä eli on “alakuun

aika”. Runsaaseen saaliiseen liittyy säännöllisesti myös

voimakas etelän - lounaan puoleinen tuuli, mikä nostaa

merenpintaa.

Joen veden korkeudella on selvä yhteys saaliisiin. Nahkiaisen

kalastajat toivovat pyyntikaudeksi lievää tulvaa. Nahkiaisia

nousee jokiin yleensä runsaasti, kun jokivedet ovat korkealla.

Vähävetisinä syksyinä saaliit ovat pieniä, vaikka pyyntiä

voidaan harjoittaa tehokkaasti. Tästä “säännöstä” on kuitenkin

poikkeuksena erityisesti tämä syksy. Tavallisesti pyyntikauden

alussa saaliit ovat vain muutamia, enintään kymmeniä nahkiai

sia pyytäjää kohti. Nyt syksyllä 1989 saaliit olivat runsaita

heti pyyntikauden alussa, jopa kymmenkertaisia normaaliin
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verrattuna. Pyyntikauden alussa joissa oli erittäin vähän

vettä. Myöskään yleensä runsaaseen nousuun sattuvaa lounas-

tai etelätuulta ei ollut. Lisäksi oli täydenkuun aika.

Nahkiaisen kaupallinen pyyntiaika on noin kaksi kuukautta.

Kun pyyntiaika on näin pitkä, pyyntiteho vaihtelee eri

syistä. Nahkiaissaalis ei siten kuvaa jokeen nousevan

nahkiaiskannan kokoa. Jos nahkiaisia nousee vähän, eivät

kaikki kalastajat pidä pyydyksiä pyynnissä. Tällöin saalis

kuvaa huonosti jokeen nousevan parven/kannan runsautta. Kun

nahkiaisia nousee runsaasti ja saaliit ovat runsaita, voi

nalikiaisten markkinoinnissa olla vaikeuksia, ts. saaliita

ei saada myydyksi ja pyynti voi keskeytyä. Myös tässä tapauk

sessa saalis kuvaa vain osittain jokeen nousevaa kantaa.

Erityisesti tämän syksyn saaliit viittaavat siihen, että

nalikiaisia voi nousta jokiin jo ennen pyynnin aloittamista

(elokuun 15. päivää). Padottujen jokien suilta saadaan

usein ensimmäisinä pyyntipäivinä kohtalaisia saaliita,

mutta luonnontilaisista joista ei juuri lainkaan. Tämä

osoittaa mielestäni sen, että patojen alle on noussut nahkiai

sia tavallaan kassaan ennen pyynnin alkua.

Nahkiaisen kalastus saattaa joskus epäonnistua poikkeuksel

lisen korkean tulvan seurauksena, mikä rikkoo nahkiaispadot.

Se on kuitenkin harvinaista. Yleensä nalikiaisia saadaan

myytäväksi asti. Nahkiaissaaliita on kuitenkin erittäin

työlästä selvittää.

Eniten saalistietoja on padotuilta joilta. Kemi- ja lijoella

vuosikymmeniä harjoitetusta ylisiirtokalastuksesta on luotet

tava kirjanpito. Näillä joilla nahkiaisen kaupallinen kalastus

perustuu siihen, että emonahkiaisia siirretään patojen

yläpuolelle lisääntymisalueille. Tätä työtä tehdään peukalo

tuntumalla, mutta se toimii hyvin ainakin lijoella, joka on

Suomen parhaita nahkiaisjokia.
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Kemijoella nahkiaisen ylisiirto aloitettiin vuonna 1950.

Alussa siirrettiin padon yläpuolelle emonahkiaisiksi puolet

saaliista. Vuoden 1972 jälkeen tavoitteena on ollut siirtää

100 000 emonahkiaista padon yläpuolelle.

Kemijoen saalis on keskimäärin 240 000 nahkiaista. Kaikki

on saatu ylisiirtopyynnissä. Muuta nahkiaisen kalastusta

Kemijoella ei ole juuri harjoitettu, koska puutavaran uitto

estää sen. Vasta viime vuosina Kemijoella on kokeiltu nahkiai

sen rysäkalastusta. Kun Kemijoen ylisiirtopyynnin brutto

saaliista vähennetään emonahkiaiset, jää varsinaiseksi

saaliiksi 140 000 nahkiaista syksyssä. Emonahkiaisiksi

siirretään siten keskimäärin 42 % padon alapuolelta kalaste

tuista nahkiaisista. lijoella siirretään vastaavasti vain 17 %
keskimääräisestä saaliista. lijoen saalis on noin 350 000

nahkiaista, joista emoja 60 000.

lijoen saalis on noin kaksi kertaa suurempi kuin Kemijoen
saalis. Johtuuko suurempi saalis tehokkaammasta kalastuksesta

vai onko lijoen nahkiaisella suuremmat lisääntymisalueet?

Vertailuja näiden kahden joen välillä ei voida tehdä nykyisten

saaliiden perusteella, koska nahkiaisten kalastus on täysin

erilaista. lijoessa ei uiteta puutavaraa ja siellä onkin

käytössä lähes sata nahkiaisrysää. Kemijoen suu on käytännöl

lisesti katsoen uittolaitteiden ja uittopuun peittämä.

Puista irtoavan kuoren ja puutavaran vuoksi nahkiaisen

rysäkalastus näyttää lähes mahdottomalta. Myös voimalaitoksen

aiheuttamat veden virtaaman vaihtelut ovat rajuja. Kiinnostus

nahkiaisen kalastukseen on kuitenkin virinnyt ja lienee

mahdollista kehittää menetelmiä nahkiaisen pyyntiin.

Ilmeisesti Kemijoen suulta saadaan kalastettua vain osa

nousevasta nahkiaiskannasta. Myös Kemijoen nahkiaisen

ylisiirtopyyntiä hoitanut työnjohtaja arvioi, että 1970-

luvulla Isohaaran padon alapuolelle nousseista nahkiaisista

saatiin saaliiksi ehkä 20 - 25 %.
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Nahkiaista kalastetaan edelleen perinteisillä menetelmillä

merroilla ja rysillä. lijoella käytetään mertoja ja rysiä.

Kemijoella rysäkalastusta kokeillaan. Kaikilla muilla joilla

kalastuskunnat ovat kieltäneet nahkiaisen rysäkalastuksen.

Kiellon taustalla on pelko liian tehokkaasta kalastuksesta.

Onko rysä liian tehokas pyyntiväline? Sitä on vaikea arvioida,

kun laskelmat jokeen nousevan nahkiaiskannan koosta puuttuvat.

Rysän pyyntiteho riippuu joen virtaamista Jos joessa on

tulva, on rysäpyynti vaikeaa Kokemukset lijoelta tänä

syksynä viittaavat kuitenkin siihen, että rysä voisi olla

liiankin tehokas pyydys.

Nahkiaisen ylisiirtokalastusta on harjoitettu lijoella

alimmaisen voimalaitoksen padon lähelle Ylisiirtoon liittyy

myös kaupallista pyyntiä. 60 000 emonahkiaisen lisäksi on

saatu parhaimmillaan yli 100 000 nahkiaista myyntiin. Tänä

syksynä padon alapuolelta ei saatu riittävästi edes erno

nahkiaisia, vaikka lijoen saaliit olivat runsaita Rysäpyynti

on vasta nyt uiton päättymisen jälkeen voinut laajentua koko

jokisuun alueelle noin 6 km matkalle ja se osoittautui

tehokkaaksi.

Myös nahkiaisten mertapyynti on tehokasta Sitä osoittaa

erityisesti se, että mertapyynti keskittyy lähes kaikilla

joilla alimmaisiin koskiin. Esim. Simojoella mertapyyntiä

harjoitetaan pääasiassa alimmaisessa koskessa noin 700
metrin matkalla Myös mertapyynnin teho riippuu joen veden

korkeudesta, virtaamasta. Saadaanko mertapyynnillä verotettua
nousevaa nalikiaiskantaa yhtä tehokkaasti kuin rysillä,

siitä ei ole tietoja.

Nahkiaisten kalastajien määrä vaihtelee eri joilla

muutamasta henkilöstä kuuteenkymmeneen. Perämeren pohj oisosaan

laskevissa joissa pyynti harjoittaa yhteensä noin 200 ruoka
kuntaa.

Kokemukseni ja nahkiaispaistamoilta saatujen tietojen perus
teella arvioin saaliiksi 1 - 1,2 milj. nahkiaista vuosittain.
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NAHKIAISEN PYYNNISTÄ JA TUOTAN
NOSTA PERAMEREN ETELAOSASSA

JOHDÄNTO

Perämeren eteläosaan laskee viisi merkittävää nahkiaisjokea,
Siikajoki, Pyhäjoki, Kalajoki, Lestijoki ja Perhonjoki.
Lisäksi nahkiaisia nousee pienempiin jokiin kuten Siiponjoki
ja Pöntiönjoki. Saaliit ovat näissä muutamia tuhansia yksi
löitä vuodessa Samoin nahkiaisia nousee Lapuanjokisuulle,
jossa kuitenkin Stadsforsin voimalaitos on nousuesteenä
lähes jokisuussa.

Kaikissa joissa on tehty sekä uitto- että tulvasuojelu
perkauksia, lisäksi niissä on voimalaitoksia, jotka harjoit
tavat vuorokausisäännöstelyä. Perhonjoessa ja Lestijoessa ovat
alimmat voimalaitokset noin 30 km, Kalajoessa 40 km ja Siika
joessa 17 km etäisyydellä jokisuusta. Pyhäjoessa sijaitsevat
voimalaitokset joen yläosalla, mutta 20 km etäisyydellä
jokisuusta sijaitseva Pyhäinkoski muodostaa ainakin
osittaisen vaellusesteen nahkiaiselle

Perhonjoessa on vesi- ja ympäristöhallituksella 25 000
nahkiaisen ja Stadforsin voimalaitoksella Lapuanjoessa
4 000 nahkiaisen ylisiirtovelvoite vuodessa Perhonjoen
osalta on velvoite toistaiseksi saatu täytettyä vain kolmena
vuotena. Jokien alaosat vastaavat siten nykyisellään lähes
kaikesta vaelluspoikastuotannosta alueella.

Alueen jokiin nousevan nahkiaiskannan suuruus, saalis- sekä
poikastuotantoalueet tunnetaan varsin hyvin. Kala- ja Perhon
joesta on tietoja kerätty kalataloudellisten tarkkailututki
musten yhteydessä (Niemi ja Laukkanen, 1982, Jussila 1987,
Ojutkangas 1987). Lestijoessa on toukkatuotantoalueita
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kartoittaneet Valtonen ja Huusko (1980) sekä Ojutkangas

(1983). Pyhä- ja Siikajoen osalta ovat tietoja keränneet mm.

Valtonen (1979) ja Törmälä (1981) ja toukkatuotantoalueita

kartoittanut Kainua (1980). Lisäksi vuosittaista saalis

tilastoa on kerännyt Pohjanmaan Kalastajaseurojen Liitto.

Kaikilla okisuilla on syksyinen pyynti vireää. Koskialueilla

harjoitetaan mertapyyntiä ja suvantoalueilla rysäpyyntiä.

Pyydyksiä on niin runsaasti, että viranomaisten on ajoittain

täytynyt puuttua pyyntiin, jotta lainmukainen väylä on

saatu pidettyä avoinna.

Saaliissa on huomattavia vuosittaisia vaihteluita ja viime

aikainen kehitys saalismäärissä näyttäisi olevan pääasiassa

laskeva. Vaihteluiden syitä ei tiedetä, mutta merkittäviä

vesistöjärjestelyhankkeita ei Perhonjokea lukuun ottamatta

ole näillä joilla ollut. Perhonjoella on vuorokausi

säännöstely olennaisesti muuttanut poikastuotantoalueiden

olosuhteita.

Saalistilastot kuvastavat varsin hyvin nousevan nahkiais

kannan suuruutta, sillä pyydyksiä on runsaasti eikä niiden

määrissä ole kovin suuria vuosittaisia vaihteluita. Virtaa

mien, samoin kuin meriveden korkeuden vaihtelut muuttavat

kuitenkin ajoittain pyydysten pyyntitehoa. Pyyntikauden

pituudella ei näyttäisi olevan merkitystä, sillä parhaimmat

saaliit saadaan syys-lokakuun aikana. Marraskuun ja elokuun

saalisosuudet ovat yleensä alle 10 % koko syksyn nahkiais

saaliista.
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2. JOKIKOHTAISET SAALIIT

2.1 Siikajoki

Siikajoen nahkiaissaaliin arvioitiin olleen ennen Uljuan

altaan rakentamista 100 000 - 150 000 kpl vuodessa. 1970-

luvun lopulla se on ollut vain 50 000 - 80 000 yks. (Törmälä,

1981). Vuonna 1986 on saalis Pohjanmaan Kalastajaseurojen

Liiton mukaan ollut varsin hyvä eli 120 000 kpl.

Siikajoen saalis on tätä nykyä noin 100 000 yks. luokkaa

ja nouseva kanta arviolta 150 000 - 250 000 yks. vuodessa.

Vuosittaiset vaihtelut ovat suuria. Käytössä olleitten

nahkiaisrysien määrä on viime vuosina ollut 20 kpl ja mertojen

120 kpl.

Siikajoesta pyydetyissä nahkiaisissa on esiintynyt aika

ajoin makuvirheitä, mikä on vaikeuttanut niiden markkinoin

tia. Sumputtamalla nahkiaisia jonkin aikaa ennen valmistusta

esim. meressä, on makuvirheet saatu poistettua.

Siikajoen nahkiaistuotto on ollut Pöyryn alapuolisen jokiosan

varassa. Nyttemmin on voimalaitoksen yhteyteen rakennettu

kalaporras, jonka on toivottu laajentavan toukkatuotanto

aluetta myös voimalaitoksen yläpuoliselle alueelle. Pohjan

maan Kalastajaseurojen Liiton mukaan kalaporrasta ei kuiten

kaan vielä ole saatu riittävän hyvin toimimaan, jotta sillä

olisi suurempaa kalataloudellista merkitystä.

2.2 Pyliäjoki

Pyhäjoki on Kalajoen ohella ollut yksi alueen parhaimpia

nahkiaisjokia. Suurimmillaan oli saalis 1970-luvun alussa

yli 300 000 nahkiaista, mutta vuosikymmenen loppuun mennessä

se laski alle 100 000 yks. Vuonna 1986 on saalis ollut

120 000 kpl. Käytettyjen pyydysten määrä on samanaikaisesti
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kasvanut. Käytössä olleiden rysien määrä vuonna 1986 oli

90 kpl ja mertojen 830 kpl. Suuresta pyydysmäärästä johtuen

on pyyntikuolevuus ajoittain lähes 90 % luokkaa. Saaliin

perusteella arvioituna on nouseva kanta 150 000 - 250 000

yksilön luokkaa. Vuosittaiset vaihtelut ovat kuitenkin

huomattavat.

2.3 Kalajoki

Kalajoella on vesi- ja ympäristöpiirin toimesta seurattu

nahkiaiskannan kehitystä jo 1970-luvun lopulta lähtien.

Lähes kaikki pyytäjät kattava kirjanpito käynnistyi vuonna

1981 ja se jatkuu edelleen. Vuosina 1981 - 1985 tehtiin

kanta-arviot “merkinta/takaisin pyynti” -menetelmällä.

Oheisessa taulukossa on esitetty nahkiaissaaliit vuosilta

1981 - 1988 sekä arviot nousevan kannan suuruudesta.

Vuosi Saalis Nouseva kanta
yks. yks.

1981 130 000 263 000

1982 213 000 578 000

1983 179 000 390 000

1984 215 000 350 000

1985 120 000 200 000

1986 151 000 250 000

1987 95 000 150 000

1988 120 000 200 000

Saaliit ovat viime vuosina olleet samaa suuruusluokkaa kuin

1970-luvun heikoimpina vuosina. Tällöin rakennettiin mm.

Hautaperän tekoallas, jonka vaikutukset näkyivät happi

tilanteen ja veden laadun heikkenemisenä heti rakentamisen

jälkeisinä vuosina, Lisäksi joessa tehtiin suuria voimalaitos

rakentamiseen sekä tulvasuojeluun liittyviä perkauksia ja

pengerryksiä. Tämän suuruisia töitä ei Kalajoessa ole viime

vuosina kuitenkaan ollut käynnissä, joskin pienempiä hankkeita

joen yläosalla on tehty jatkuvasti.
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Pääosa nahkiaissaaliista pyydetään rysillä, joita viime

vuosina on ollut käytössä 60 70 kpl ja mertoja 320 -

470 kpl.

2.4 Lestijoki

Lestijoen nahkiaissaalis oli vuonna 1986 Pohjanmaan

Kalastajaseurojen Liiton arvion mukaan 120 000 nahkiaista.

Vuosittainen vaihtelu on kuitenkin ollut suurta ja 1980-luvun

saalisarvot ovat vaihdelleet 100 000 - 250 000 nahkiaisen

välillä. Paras syksy on ilmeisesti ollut vuosi 1983. Vuonna

1986 oli käytössä 20 rysää ja 310 mertaa.

Lestijoella koki mertapyynti uuden tulemisen uuden

materiaalin käyttöönoton myötä. Muovitetusta minkin pentu

verkosta valmistetut merrat täyttävät tätä nykyä lähes koko

Raumankosken, johon mertapyynti pääosin keskittyy. Rysäpyynti

tapahtuu joessa Raumankosken ja jokisuun välisellä alueella,

johon rysät on viritetty peräperää. Pohjan kovuudesta johtuen

rysiä ei aseteta Kalajoen tapaan vaajojen varaan, vaan ne

ankkuroidaan pohjaan verkko] en kelluessa kohojen varassa.

Lestijoki on vesistörakentamisen osalta saanut olla viimeiset

kolmekymmentä vuotta lähes koskematta. Korpelan voimalaitos

on kuitenkin alkanut harjoittaa vuorokausisäännöstelyä,

jonka vaikutukset vedenkorkeuden vaihteluina ulottuvat aina

jokisuulle saakka.

Kutu- ja poikastuotantoalueita on joessa runsaasti ja vuonna

1983 tehdyssä selvityksessä tavattiin nahkiaisen toukkia

koko Korpelan alapuolisella jokiosalla.

2.5 Perhonjoki

Perhonjoki on nahkiaistuotannon suhteen ollut varsin poikkeuk

sellinen joki. 1970-luvulla perattiin alin 20 km. Tämän

seurauksena alueelta poistuivat virtausesteet, joiden taakse

orgaanista ainesta normaalisti sedimentoituu. Perkauksella
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jokirannat muuttuivat koviksi savirannoiksi, joihin nahkiais

toukkien oli mahdotonta kaivautua. Päätuotantoalueet siirtyi

vät tästä syystä perkausalueen yläpuolelle. Pääosa tuotannosta

tapahtui Kaitforsiin rakennetun voimalaitoksen yläpuolisella

alueella. Osa näistä alueista jäi vedenpinnan noston myötä

voimalaitoksen yläaltaan alle.

Perhonjoen nahkiaiskantaa on seurattu tarkkailututkimuksen

yhteydessä vuodesta 1981 lähtien ja nousevan kannan arviot

merkintäkokein tehtiin vuosina 1981 - 1986. Voimalaitos sai

luvan ja aloitti toimintansa vuonna 1983.

Tutkimusaikana ovat saaliit ja nouseva kanta olleet seuraavat:

Vuosi Saalis Nouseva kanta
yks. yks.

1981 67 000 153 000

1982 70 000 174 000

1983 142 000 323 000

1984 94 000 148 000

1985 40 000 86 000

1986 83 000 131 000

1987 39 000 85 000

1988 29 000 65 000

Voimalaitoksen käyttöönotosta lähtien ovat saaliit vuotta

1986 lukuun ottamatta pienentyneet. Vuonna 1988 oli saalis

vain noin viidesosa vuoden 1983 saaliista. Vaikka 1983

voitaneen pitää Perhonjoen osalta poikkeuksellisen hyvänä

saalisvuotena, on lasku muita jokia selvästi suurempi.

Vuosi 1988 oli pyytäjien mielestä heikoin nahkiaissyksy

pitkiin aikoihin, Yhtä huonoja saaliita oli heidän mukaansa

saatu vain 1960-luvun alussa, jolloin Perhonjoessa oli

happamuusongelmia.
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Eräs merkittävin säännöstelystä aiheutuva tekijä on talvisin

jääkannen vahvistuminen erityisesti rantavyöhykkeessä. 1980-

luvun kovina pakkastalvina oli jään paksuus rannassa paikoin

lähes kolme metriä ja tuotantoalueet lähes kokonaisuudessaan

jäässä. Keväinen jäänlähtö vei mennessään huomattavasti

rantavyöhykkeeseen kertynyttä orgaanista ainetta, jonka

seurauksena parhaimmat tuotantoalueet ovat tätä nykyä pahasti

erodoituneet. Säännöstelyn aloittamisen jälkeen ei Perhon

jokeen ole syntynyt yhtään vahvaa toukkaikäluokkaa.

3. NÄHKIAISKANTO3EN VAIHTELUIDEN SYITÄ

Nahkiaissaaliit vaihtelevat kaikilla joilla varsin laajoissa

raj oissa. Nämä johtuvat pääosin poikastuotannossa tapahtuvista

huomattavista vuosittaisista vaihteluista. Perhonjoella,

Lestijoella ja Kalajoella erottuvat toukkien pituus] akaumassa

selvästi vahvat ja heikot ikäluokat. Vaikka nahkiaisella ei

ole osoitettukaan ehdotonta kotijokiuskollisuutta, on kuiten

kin ilmeistä, että pääosa nahkiaisista palaa takaisin syntymä

jokeensa. Nämä vaihtelut tulevat siten aikanaan hei] astumaan

myös saaliisiin.

Tekijöitä, jotka vaikuttavat hyvien ja huonojen ikäluokkien

syntyyn ei tunneta. Kohdistuuko tuhoutuminen jo ennen kutua

]oessa talvehtineisiin nahkiaisiin, kutuun vai poikasiin

ensimmäisen ikävuoden aikana. Aikuisten yksilöiden veren

hapensitomiskyky on todettu heikentyneen huomattavasti

talvisen paaston aikana (Nikinmaa, suullinen tiedonanto).

Tuho saattaisi kohdistua silloin niihin, mikäli veden liappi

pitoisuus keväällä laskee alhaisiin arvoihin. Lisäksi ne

kestävät huonosti pH:n vaihteluita ja keväällä lumen sulamisen

aiheuttama happamuuspiikki saattaa tuhota ne. Talviaikaisessa

sumputuksessa ei tällaista joukkotuhoutumista kuitenkaan

ole tapahtunut, vaikka sumputustiheydet ovat olleet korkeita,

500 yks. / 150 1 sumppu.
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Toinen merkittävä tuhoutumisajankolita saattaisi olla mädin

tuhoutuminen haudontavaiheessa. Luontaisessa kudussa on

mädin hedelmöittyminen todettu yleensäkin erittäin alhaiseksi.

Tehdyssä kokeessa vain 6 % mädistä kehittyi 2-soluvaiheeseen

saakka. Olennainen pudotus hedelmöittyneiden mätijyvien

määrässä esim. jonkin muuttuneen vedenlaatutekijän seurauk

sena saattaa heijastua heikkona toukkaikäluokkana.

Kolmas mahdollinen tuhoutumisajankohta voi tapahtua toukan

ensimmäisen kesän tai talven aikana. Kesäaikaiset nopeat

virtaamien kasvut ja niistä aiheutuva veden laadun heikkene

minen esim. kohonneina rautapitoisuuksina, saattaisivat

tuhota vastakuoriutuneita toukkia. Toukkien selviydyttyä

ensimmäisen talven yli niitten kuolleisuus olennaisesti

pienenee ja vahvat ikäluokat näkyvät pituusjakaumassa läpi

koko toukkavaiheen.

Toukkavaihe on monessa suhteessa edelleen varsin tuntematon

osa nahkiaisen elämästä. Pohjalietteeseen kaivautuneena se

elää vapaana uivia kaloja stabiilimmassa ympäristössä ja

saattaa tästä syystä kestää huonostikin veden laatutekijöiden

nopeita vaihteluita. Tutkimustietoa ei ole olemassa, mutta

sitä tarvittaisiin kipeästi, jotta päästäisiin kiinni niihin

tekijöihin, jotka näyttävät säätelevän nahkiaiskantoja.

KIRJALLISUUS

Jussila, J. 1987. Kalajoen kalataloudellinen tarkkailututkimus

1983 - 1986. Kalajoen keskiosan järjestelyn ja siihen

liittyvien töiden vaikutus Kalajoen kala- ja nahkiais

kantoihin sekä veden laatuun. Moniste. 64 s. Kokkolan

vesi- ja ympäristöpiiri.

Kainua, K. 1980. Nahkiaistoukkien tuotantoalueista ja eko

logiasta Siika-, Pyhä- ja Kalajoella. Pro gradu

-tutkielma. 58 s. Oulun yliopiston eläintieteenlaitos.



29

Niemi, A., Laukkanen, E. 1982. Kalajoen kalataloudellinen

tarkkailututkimus 1981 - 1982. Moniste. 31 s. Kokkolan

vesipiiri.

Ojutkangas, E. 1982. Lestijoen nahkiaistoukkatutkimus.

Moniste. 13 s. Kokkolan vesipiiri.

Oj utkangas, E. 1987. Perlionjoen keskiosan j rviryhmän säännös

telyntäydennyshakemus. Kalataloudelliset selvitykset.

Moniste. 90 s. Kokkolan vesi- ja ympäristöpiiri.

Törmälä, S. 1981. Siikajoen nahkiaisen pyynnistä, nahkiais

kannoista ja nahkiaispopulaatiosta. Pro gradu -tutkiel

ma. 60 s. Oulun yliopisto, eläintieteenlaitos.

Valtonen, T. 1979. Kala- ja Pyhäjoen nahkiaisen kalastus ja

kannat. Moniste. 44 s. Perämeren tutkimusasema, Oulu.

Valtonen, T., Huusko, Ä. 1980. Lestijoessav. 1978 havaittujen

veden laadun muutoksien aiheuttaman kalataloudellisen

haitan tutkimus. Moniste. 43 s. Perämeren tutkimus

asema, Oulu.



Jussi T. Pennanen 30

SELKÄMEREN RANNIKON SUOMEN PUOLEN

NAHKIAISJOET 1980-LUVULLA

1. TIUKKAJOKI

Vuosikymmenen alun nahkiaissaaliit Tiukkajoesta (Tjöck å,

Teuvanjoki) olivat laihoja, mikä oli ehkä seurausta Joen

latvoilla 1970-luvulla tehdyistä ojituksista ja perkauksista.

Vuoden 1982 saalis oli 2 000 - 3 000 kpl (Ikonen ja Kokko

1983), Ja vuoden 1983 saaliiksi arvioitiin 2 000 kpl (Salmi

nen, julkaisematon). Viime vuosina saaliit ovat olleet

selvästi parempia, Ja pyynti on lisääntynyt. Vakiopyytäjiä

on 5 - 6, Ja pyyntialue ulottuu jokisuulta muutaman kilo

metrin ylöspäin. Pyydyksinä käytetään aidallisia rysiä ja

koskipaikoissa metallirakenteisia suppiloita.

Joen toukkamääriä ei ole selvitelty. On mahdollista, että

Tiukkajokeen nousee Isojoessa toukkavaiheensa viettäneitä

nahkiaisia Ja päinvastoin.

2, ISOJOKI-LÄPPFJÄRDSÄ

Isojoki on alueen nahkiaisjoista merkittävin. Parhaat saaliit

ovat olleet samaa luokkaa kuin Pohjanmaan hyvissä nahkiais

Joissa. Vuosina 1980 - 1982 saaliit olivat kuitenkin heikkoja,

vain 13 000 - 30 000 kpl vuodessa (Ikonen ym. 1984).

Pyynnissä ei ole tällä vuosikymmenellä tapahtunut isoja

muutoksia.. Jokisuualueen rysäpyynti on edelleen tärkeintä,

Joskin kalaväylän uusi sijainti on voinut vaikuttaa pyyntiin.

Pyytäjiä on toistakymmentä. Viime vuosina myyntiin on tullut

parhaina päivinä useita tuhansia nahkiaisia. Syksyllä 1989

nahkiaisten nousu oli vielä syyskuussa vähäistä.
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Joen toukkatiheyksiä on selvitelty vuosina 1980 - 1982.

Toukkia oli kohtalaisesti, keskimäärin 16 - 19 yksilöä/m2,

parhaissa paikoissa 50 yksilöä/m2 (Ikonen ym. 1984). Toukkia

esiintyi noin 30 km pitkällä joenosalla ja lisäksi sivu

haaroissa. Nousevasta kannasta ei ole tehty kokoarviota.

3. KARVIÄNJOEN VESISTÖN JOET

Kaupallista merkitystä on Merikarvianjoen ja Eteläjoen

(Ählaistenjoki, Noormarkunjoki) nahkiaisenpyynnillä. Molem

pien jokien alajuoksulla on muutama rysäpyytäjä. Näiden jokien

välisessä Pohjajoessa on nykyään vain pari kotitarve

kalastaj aa.

Merikarvianjoen nahkiaissaalis voi parhaina vuosina olla

kymmeniätuhansia, mutta vuonna 1983 saalis oli alle

10 000 kpl (Salminen, julkaisematon). Syksyllä 1989 saalis

oli ainakin aluksi vähäinen pienen virtaaman vuoksi. Osa

jokeen nousevasta kannasta saattaa olla peräisin Pohja- tai

Eteläjoesta. Esa Ojutkankaan tekemässä toukkakartoituksessa

elokuussa 1984 todettiin alajuoksulla hyviäkin toukkatiheyk

siä, mutta mm. aiempien perkausten vuoksi soveliaiden sedimen

taatiopohjien määrä osoittautui vähäiseksi (Karvianjoen

vesistön kalataloussuunnitelma, 1985). Nousevien nahkiaisten

siirtoa yläjuoksulle ohi Lankosken padon on ehdotettu harkit

tavaksi hoitokeinona.

Pohjajoessa on melko runsaasti nahkiaistoukkia joen koko

pituudelta, noin 10 km matkalla (Karvianjoen vesistön kala

taloussuunnitelma, 1985). Joki on säästynyt perkauksilta.

Sen virtaama (MQ 4,4 m3/s) on vain kolmannes kahden muun

suuhaaran virtaamista.

Eteläjoen nahkiaissaalis oli 1980-luvun alun heikkoina

vuosina 10 000 kpl:n luokkaa (Ikonen ja Kokko 1983, Salminen,

julkaisematon). Viime vuosina saaliit ovat olleet selvästi

parempia. Syksyllä 1989 parhaina aamuina on saatu tuhatkunta

nahkiaista. Toukkakartoituksessa on havaittu runsaasti
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toukkia, 30 - 40 yksilöä/m2, noin 10 km matkalla Sahakosken

padon alapuolella. Pato on nousueste, ja sen yläpuolelle

jää melko runsaasti toukkatuotantoon soveltuvaa aluetta

(Karvianjoen vesistön kalataloussuunnitelma, 1985). Syksyllä

1986 tuotiin Noormarkun kirkonkylän kohdalle 1 200 nahkiaista

Harjavallasta, mutta tämän siirron tuloksia ei ole seurattu.

4. KOKEMÄENJOKI

Ennen Suomen tunnetuimman nahkiaisjoen saaliit putosivat

pohjalukemiin 1980-luvun alussa. Vuonna 1983 saatiin vain

3 000 nahkiaista. Vuoden 1984 saalis oli noin 15 000 kpl,

josta puolet pyydystettiin Harjavallan voimalan alakanavasta

ylisiirtoa ja viljelyskokeilua varten. Vuosien 1986 - 1988

saaliit olivat jo 30 000 - 50 000 kpl. Samalla tasolla

saalis oli Tuunaisen ym. (1986) mukaan 1970-luvun lopulla.

Erään kalastuskirjanpitäjän saaliit Kokemäenjokeen Porissa

laskevan Harjunpäänjoen suulta osoittavat myös selvästi

saaliiden aallonpohjan ja viime vuosien elpymisen (kuva 1)

6

4

2

tuhansia
8

0
70 71 727374757677 787980 81 82 838485868788

Kuva 1. Erään nahkiaispyytäjän saalis Harjunpäänjokisuulta
vuosina 1970 - 1988 (Honkasalo ja Pennanen, julkaisematon).
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Pyytäjiä on Porin ja Ulvilan alueella nykyään kymmenkunta.

Pyydykset ovat tavallisesti pienehköjä rysiä, joissa ei

käytetä aitaverkkoja. Nakkilan Arantilankosken koepyynti

perinteisillä kellomerroilla päättyi vuosikymmenen puoli

vliss

Joen nahkiaiskannan romahtamiseen ovat virtaaman säännöstelyn

lisäksi vaikuttaneet teollisuuden jätevesien raskasmetallit

ja muut myrkylliset aineet. Laajoja toukkakuolemia on ollut

ainakin vuosina 1957 ja 1959, ja toukkia on havaittu kuolleen

myös 1960- ja 1970-luvuilla (ks. tarkemmin Honkasalo ja

Pennanen 1988, s. 22 - 23). Joen veden laatu on vielä 1970-

luvulla ilmeisesti ollut niin heikko, että talvehtivat

nahkiaisemot tai muodonvaihdosta elävät toukat ovat voineet

menehtyä (Honkasalo ja Pennanen, julkaisematon).

Kokemäenjoen alajuoksun dynamiikka on lyhytaikaissäännöstelyn

vuoksi niin kaukana luonnollisesta, että nahkiaistoukkien

tarvitsemaa sedimentaatiovyöhykettä ei rannoille pääse

muodostumaan. Toukkia on joessa erittäin vähän (kuva 2).

Toukille sopivien pohjien löytäminen on noussut pääongelmaksi

nahkiaisen haudonnan jatkamisessa (Honkasalo 1989). Koska

myöskään ylisiirroista Loimijokeen ja sen sivuliaaroihin ei

ole pystytty osoittamaan tuloksia, jäävät mahdollisuudet

kannan elvyttämiseen lähes pelkästään Harjunpäänjoen varaan.

Suuri osa Kokemäenjoesta pyydettävistä nahkiaisista saattaa

olla lähtöisin Harjunpäänjoesta, jossa toukkia on paikoin

runsaasti (kuva 2). Leineperin pato estää nykyään nahkiaisen

nousun Harjunpäänjoen (Kullaanjoen) yläjuoksulle, joka

perattiin vuosina 1981 - 1983. Myös alempana on nousua

haittaava pato. Nahkiaisia siirrettiin pieniä määriä nousu

esteiden yläpuolelle vuosina 184 - 1986. Siirron tuloksena

havaittiin kasvanut toukkatiheys Leineperin kosken alapuolella

(Honkasalo ja Pennanen, julkaisematon) Ylempänä, peratulla

osalla joen pohja on muuttumassa toukkien kannalta parempaan

päin, ja emojen ylisiirto tai toukkien istutus tälle alueelle

saattaisi lisätä Harjunpäänjoen nahkiaistoukkatuotantoa.
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5. MAHDOLLISUUDET PÄREMPIIN SAALIISIIN?

Vuosikymmenen alun heikot saaliit alueen joista olivat

eräin paikoin kytkettävissä haitallisiin ympäristömuutok

sun. Vuosikymmenen lopulla saaliit nousivat selvästi, ja

pyynti elpyi. Alueen nahkiaissaalis ei kuitenkaan riitä

hyvinäkään vuosina kattamaan Nakkilan ja Ulvilan paistamoiden

kysyntää.

Kuva 2. Nahkiaistoukkanäytteiden kaivupaikat ja toukka
tiheydet (mustat ympyrät) Kokemäenjoessa ja Harjunpäänjoessa
vuosina 1984 - 1987. Valkoiset ympyrät kuvaavat näytepaikkoja,
joilta ei löydetty toukkia (Honkasalo ja Pennanen, julkai
sematon).
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Pyyntiä ei ilmeisesti voida paljon lisätä nahkiaiskantojen

kärsimättä, joskaan nousevan kannan kokoarvioita ei ole

tehty. Kokemäenjokea lukuun ottamatta käsitellyt joet tuotta

vat ilmeisesti melko hyvin nahkiaisen vaelluspoikasia;

todetut toukkatiheydet ovat olleet varsin korkeita, missä

niita on tutkittu Merikarvianjoen, Eteläjoen ja Harjunpään

Joen yläosat tarjoavat jonkin verran mahdollisuuksia toukka

tuotantoalueiden lisäämiseen. Toukkaistutukset tai ehkä jo

muutaman sadan emon ylisiirrot näille alueille voisivat

tuottaa tulosta. Näiden jokien, samoin kuin Isojoen ja

Pohjajoen, tulevaisuus nahkiaisjokina näyttää turvatulta,

koska niillä on merkitystä myös muiden vaelluskalojen kan

nalta. Ne kaikki ovat dystrofisia ja melko kirkasvetisiä

nämä piirteet ovat suotuisia toukkien ravinnonsaannin kannalta

(Kännö 1971) Sännöste11yn Kokemenjoen toukkatuotanto

pysynee vähäisenä, vaikka veden laatu onkin parantunut.
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NAHKIAISEN KANNAT JA KALASTUS

SUOMENLAHDELLA

1. NÄHKIAISPYYNNIN KEHITTYMINEN

Nahkiaisen pyynti on aina ollut paljon vähäisempää Suomen
lahdella kuin Pohjanlahdella. Suomenlahden osuus Suomen

koko nahkiaissaaliista on tällä vuosisadalla ollut parhaimmil

laankin vain muutamia prosentteja. Ainoastaan Kymijoella on
kohtalaisen pitkät pyyntiperinteet ja siellä myös saaliit
ovat olleet lähes samaa tasoa kuin Pohjanmaan joissa. Itse
asiassa puhuttaessa Suomenlahden nahkiaispyyntikulttuurista

voitaisiin tyytyä puhumaan vain Kymijoesta, sillä siinä
määrin vähäistä on pyynti muitten jokien suilla ollut.

Nahkiaispyyntiä on harjoitettu jo ainakin 1800-luvun alku
puolelta lähtien. Merta on ollut lähes ainoa pyyntiväline.

Jokin verran nahkiaisia saatiin aikoinaan ankeriaspyynnin
sivusaaliina. Seppovaara (1988) on kuvaillut yksityiskohtai
sesti vuosisadan vaihteen pyyntipaikkoja ja -tapoja. Mm.
Langinkoskella oli viime vuosisadan loppupuolella käytössä
15 mertapaikkaa.

Aiemmista saalismääristä on useitakin arvioita. Seppovaara
(1988) on arvioinut Kymijoen keskimääräisen vuosisaaliin
olleen ennen joen patoamista ja likaantumista (v. 1830 - 1930)
1 570 kg eli noin 30 000 kpl. Laskelmansa hän perustaa
pääasiassa valtion kalastamoiden saaliisiin sekä talonpoikien,
tehtaiden ja kartanoiden saaliskirjanpitoihin. Artimo (1954)
on arvioinut vuosien 1925 - 1931 keskimääräiseksi saaliiksi
12 500 kpl. On myös olemassa tieto vuoden 1905 huippu
saaliista, joka oli 228 000 kpl (Änon. 1906). Sen mainitaan
olleen paras “miesmuistiin”. Tiitinen (1982) on arvioinut joen
keskimääräisen saaliin olleen 80 000 - 90 000 kpl/v.
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Kymijoen suureen virtaamaan nähden voidaan joen nahkiais

saaliita pitää pieninä, jos vertailukohdaksi otetaan Pohjan

maan joet. Onkin ilmeistä, että nahkiaispyynti on ollut

melko tehotonta. Syynä tähän on saattanut olla mm. lajin

arvostuksen puute (tähän viittaa pyyntikulttuurin puuttuminen

viereisiltä joilta) ja toisaalta pyynnin hankaluus voimakas

virtaisissa koskissa.

Muiden jokien osalta tiedot pyynnin historiasta ja kantojen

kehittymisestä ovat niukkoja. Pyynti on ollut todennäköisesti

pienimuotoista lähinnä kotitarvekalastukseksi luonnehdit

tavaa. Nahkiaista tiedetään pyydetyn ainakin Urpalan- ja

Summajoella. Urpalanjoella nykyinen pyynti on erään paikalli

sen pyytäjän mukaan käynnistynyt vasta 1950-luvulla. Vuoden

1986 saalis oli 6 600 kpl. Tästä määrästä pyydettiin käsin

(patoseinämistä ja kiveyksistä) noin 60 % ja loput merroilla

(Kokko ja Turunen 1989).

Vuotuiset saalisvaihtelut ovat olleet suuria. Ärtimon (1954)

mukaan jyrkkiä saalishuippuja Kymijoessa on ollut 5 - 6

vuoden välein ja ne seuraavat veden määrän vaihteluita

siten, että runsaan veden aikana saadaan runsaat saaliit.

Kuvassa 1 on esitetty Ähvenkosken kalastamon nahkiaissaaliit

vuosisatamme alkupuolelta 3ärven (1932) mukaan ja samojen

vuosien heinäkuiset virtaamat Pernoon haarautumiskohdassa,

Perinteisten pyyntipaikkojen kuivalle jääminen hankaloittaa

pyyntiä ja vaikuttaa täten pienentävästi saalismääriin. Se,

missä määrin alhainen virtaama vaikuttaa myös Kymijoen

nousevan kannan suuruuteen, on epäselvää.

Virtaamat vaikuttanevat saaliisiin myös siten, että runsas

vetisinä syksyinä nahkiaisia nousee myös sellaisiin jokiin

ja puroihin, jotka vähävetisinä syksyinä eivät houkuttele

niitä lainkaan. Vaalimaan-, Viro- ja Summajoessa todettiin

nuoria toukkia olevan vähän suhteessa vanhempiin ikäluokkiin

ja eräänä mahdollisena syynä pidettiin kutemaan nousseitten
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nahkiaisten vähäistä määrää (Niemi ym. 1984). Siiponjoella

nouseva kanta pienenee kuivan syksyn vuoksi suhteessa enemmän
kuin viereisellä Kalajoella (Ojutkangas, suullinen tieto).

Missä määrin Kymijoki houkuttelee viereisten jokien nahkiaisia

eri virtaamatilanteissa ja missä määrin tmä heijastuu koko

alueen toukkatuotantoon on vain arvailujen varassa. Asiaan

liittyy muitakin epvarmuustekijöitä, kuten mm kuinka

paljon syntyvän toukkaikäluokan runsaus vakuttaa nousevan

kannan suuruuteen sekä myös nahkiaisen kotijokiuskollisuuteen

liittyvät kysymykset.
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Kuva 1. Ähvenkosken kalastamon nahkiaissaaiit (Järven,
1932, mukaan) ja heinäkuiset virtaamat Periii. iaa&t..massa
yO 1900 - 1918.
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2. NYKYISET NAHKIAISJOET

Nahkiaisia nousee vahvojen kantojen aikana todennäköisesti

suurimpaan osaan Suomenlahteen laskevista joista. Taulukkoon

1 on koottu ne joet, joihin nahkiaista tiedetään varmuudella

nousseen ja tieto siitä, mihin tämä olettamus perustuu.

Tiedot on koottu kirjallisuuslähteistä ja tiedustelemalla

paikallisilta asukkailta.

Taulukko 1. Suomen puoleiset nahkiaisjoet Suomenlahdella.

Joki Mitä havaintoja nahkiaisesta

Urpalanjdd kaupallista pyyntiä
Vaalimaanjdd tutkimuksissa löydetty toukkia
Virojdd tutkinuksissa löydetty tcikkia
Vehkajdd tutldtmiksissa löydetty tc*ikkia
Suninajdd tutkinuksissa löydetty toukkia, aiennin

pyyntiä
Kymijdd:

Korkakosken haara aktiivista pyyntiä
Huuman haara tutkimuksissa löydetty tcuk)da
Iarxjinkosken haara kaupallista pyyntiä
Pyhtään haara pyyntikokeiluissa saatu saalista
Ahvenkosken haara kaupallista pyyntiä

Taasianjdä. pyyntikokeiluissa saatu joitakin naNdaisia
I’orvocnjdd nahkiaisia saatu sähkokalastuksessa
Sipocxijold nahkiaisia saatu sähkokalastuksessa
Vantaanjdd koepyynnissä saatu saalista

3. NOUSEVAN KANNAN KOKO JA NYKYISET SAALIIT

Nousevan kannan suuruudesta on toukkatutkimuksiin perustuvat

arviot Kymijoen itäpuolisista joista (Niemi ym. 1984).

Niiden mukaan vuotuisen nousevan kannan suuruus Urpalanjoessa

on noin 20 000 yksilöä, Summa-, Vehka- ja Vaalimaanjoissa

kussakin noin 4 000 yksilöä ja Virojoella vajaat 2 000

yksilöä.
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Kymijoen nousevan kannan on täytynyt oll huomattavan suuri

parin viime vuoden aikana. Kuvassa 2 on esitetty kahdella

merralla saadut nahkiaissaaliit Langinkoskessa toteutetusta

koepyynnistä vuosina 1987 ja 1988. Saalis Oii parhaimmillaan

lähes tuhat yksilöä yössä. Merrat olivat pvyniissä kosken

itäisessä sivuhaarassa, joten saatu saalis eäustanee vain

pientä osaa Langinkosken haaraan nousevien nahkiaisten

kokonaismäärästä. Myös Ähvenkosken haarasta on havaintoja

voimakkaasta kutunoususta. Mm. alakanavassa työskennellyt

sukeltaja on havainnut nalikiaisia olleen vieri vieressä

patorakennelmien betoni- ja kivipinnoilla. Nousevan kannan

koko on em. havaintojen ja saalistietojen perusteella täytynyt

olla molemmissa Kymijoen päähaaroissa vähintään suuruusluokkaa

100 00 kpl/v, mutta mahdollisesti vielä nuomattavasti

enemmän.

saafls cpT)

Kuva 2. Nahkiaissaaliit kahdella merralia tehcLyss koe
pyynnissä Langinkoskessd .‘. 127 j
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Myös Vantaanjoella on kokeiltu mertapyyntiä muutamina öinä

vuosina 1987 ja 1988. Parhaaseen nousuaikaan pyydys täyttyi

ääriään myöten nahkiaisista. Tarkkoja kilo- ja kappalemääriä

ei kirjattu. Koepyynnin perusteella voidaan kuitenkin

arvioida, että jokeen nousi tuolloin kymmeniä tuhansia

nahkiaisia.

Luotettavia tietoja nykyisistä saaliista on saatavilla

ainoastaan Kymijoen Langinkosken haarasta. Siellä on harjoi

tettu koepyyntiä metsähallituksen erikoisluvalla vuodesta

1987 lähtien. Muitten jokien saalistiedot on hankittu jututta

maila pyytäjiä ja muita jokivarsien asukkaita. Tietoja on

saatu myös kalatukkukaupan välittämistä nahkiaismääristä.

Jotkut pyyntipaikat sijaitsevat patojen lähellä ja ovat

täten kalastuslain vastaisia. Mm. tästä syystä kalastajat

eivät ole olleet kovin innokkaita kertomaan saaliitaan.

Saalismääräarviot on esitetty taulukossa 2. Suomenlahden

kokonaissaalis on arvion mukaan ollut noin 50 000 -

70 000 kpl, mikä vastaa 2 - 3 % Suomen kokonaissaaliista.

Taulukko 2. Ärvioidut nahkiaissaaliit eräillä Suomenlahteen

laskevilla joilla vuonna 1988.

Joki Saalis
kpl

Urpalanjoki 5 000

Kymijoki:

Korkeakosken haara 5 000

Langinkosken haara 30 000

Pyhtään haara 1 000

Ähvenkosken haara 20 000

Vantaanjoki 500
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4. NÄHKIÄISKANTOJEN MUUTOKSET JA PYYNNIN

KEHI TTÄMISMAHDOLLISUtJDET

Suomenlahden nahkiaiskannat ovat ta1 ;eei...a paljon
vahvemmat kuin 10 - 20 vuotta sitten. Esimerldksi

mertapyynti Ahvenkoskella kymmenisen vuotta sitten saalista
ei saatu juuri lainkaan. Myös Langinkosken haarassa pyynnissä
oli pitkä tauko ennen nykyisen koepyynnin aloittamista
Syynä tähän katkoon oli se, että kannat olivat liian heikot.
Tämänhetkinen nousukausi selittyy osittain nahkisi:en luontai
sella kannanvaihtelulla, joka Kymijoessa on aina ollut
huomattavaa (vrt, kuva 1). Toinen tärkeä tekijä on veden
laadun paraneminen (lähinnä Kymijoki), jonka myötä lisään
tymisolosuliteet ovat oleellisesti parantuneet.

Tällä hetkellä Suomenlahden nahkiaiskantoja hyödynnetään
vajaatehoisesti. Nykyiset kannat mahdollistaisivat saaliideh
noninkertaistamisen. Tämä vaatii Kuitenkin muutoksia pyynti
tapoihin Vallalla tuntuu olevan Käsitys, jonka mukaan
merta olisi ainoa sovelias pyyntiväline. Rvsäpvynti on
ollut täysin tuntematonta tällä alueella valneessa
olisi tärkeää kokeilla rysän käyttöä mahdollisimman monissa
paikoissa Langinkosken haaraan onkin jo viritetty ensimmäinen
rysä Niitä tulisi kokeilla myös sellaisilla paikoilla,
joissa pyyntiä ei ole koskaan harjoitettu, mutta joihin
nahkiaisia kuitenkin tiedetään nousevan.

Toinen pyyntiä tehostava tekijä olisi se, että patojen ala
puoliseen kalastuskieltoon naettaisiin poikkeusta naikiais
pyynnin osalta. Tällöin voitaisiin 1aiilisraa €sin jo vallit
seva tilanne ja tämän myötä päästäisiin kehittämään ja
tehostamaan voimaloiden alaKanävisLa ja DatoJe’1 a1E axjol

tettavaa mertapyyntiä.

Myös nahkiaiskantoja KosKevaa tiet nystL tulisi st
huomattavasti nykyisestä. Tämän vuoksi tulii äy:iist
Suomenlahden nahkiaista koshevE

kantoj en tilaan liittyvien kysymysten is 1Ittä
myös pyyntitekniikan keht!rE Jc :
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NAHKIAISEN KANNOISTA JA

KALASTUKSESTA EESTISSÄ

1. JOHDÄNTO

Nahkiaisen kantoja Eestissä ei ole erityisesti tutkittu ja

tiedot perustuvat pääosin saatuihin saaliisiin. Latviassa

suoritettujen merkintöjen tuloksena on todettu, että joissa,

missä tapahtuu kova säännöllinen kalastus, on nahkiaisen

kanta noin kaksi kertaa saalista suurempi. On myös havaittu,

että ensimmäisen kesän olojen (lämpötila ja vedenkorkeus)

ohella vaikuttaa poikasten lukuisuuteen olennaisesti emokala

kannan suuruus. Yhteys on voimakkain 6 - 7 vuoden jaksoina.

On myös todettu, että runsaimmat nahkiaisen vuosiluokat

muodostuvat auringon korkean aktiivisuuden vuosina Näitä

yhteyksiä on menestyksellisesti käytetty saalisennusteiden

laadinnassa. Nahkiaisen saalis (kanta) voi kovasti vaihdella.

2. SAALIIT JA KALASTUS

Nahkiaisen saalis Eestissä oli vuosina 1928 - 1938

41 - 102 t/a (keskiarvo 67 t/a), 1948 - 1958 9 - 37 t/a

(keskiarvo 17 t/a), 1959 - 1968 5 - 41 t/a (keskiarvo

21 t/a), 1969 - 198$ 3 - 68 tie (keskarvc 2t tie) Erittäin

pienet saaliit olivat vuosina 1959 - 1961 ja 1978 - 1983.

Mainittuina vuosina olivat saaliit ajallisesti peräkkäin

alliaisia kaikissa Itämeren maissa. Ilmiö on yhdistetty

turskan runsaslukuisuuteen.

Eestissä nahkiaista kalastetaan päasia11isesti jr.issa

rysillä ja nahkiaismerroilla htnt - 1oulikuusse Saalis

on korkein syys - lokakuussa Olennaisen osan saaliista

(viimeisten kymmenkunnan vuoden aikana 5 *) arr - $tmen

lahteen laskevat joet, muiden muassa NazvdIoki y’.i *
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Nahkiaiskannan ollessa viimeksi pieni, sitä kalastettiin
käytännössä vain Narva-, Keila- ja Väänäjoista. Vuonna 1988
aloitettiin jälleen pyynti Kundajoesta, vuonna 1989 myös
Jägala-, Pudisoo-, Loobu- ja Vaigejoesta.

Meressä nahkiaista joutuu rysään ja trooliin ainoastaan
muutamia yksilöitä.

Suomenlahdella kalastavat myös Leningradin alueen
kalastajat. Heidän saaliinsa on säännöllisesti korkeampi

kuin Eestin vesissä, esimerkiksi vuosina 1948 - 1972 vaihteli

sikäläinen saalis välillä 26 - 112 t/a (keskiarvo 65 t/a).

1. NARVA

2. UTRIA

3. SÖTKE

4. VOKA

5. PUHAJOGI

6. PURTSE

7. PAlA

8. KUNDA

9. TOOLSE

10. SELJA

11. VAINUPEA

12. MUSTOJA

13. ALTJA

14. vÖsU

15. LOOBU

16. VALGEJOE

17. PUDISOO

18. SANTOJA

19. TULIVERE

20. vALXLA

21. KABERLA

22. JXGALA

23. PIRITA

24. VÄÄNA

25. KEILA

26. TREPPOJA

27. VASALEMMA

28. PADISE

29. VIHTERPALU

30. NOVA

31. RIGULDI

32. TUUDI

33. PAADREMAA

34. HÄNNIKU

35. AUDRU

36. PÄRNU

37, RANNAMETSA

38. TRIIGI

39. POKA

40. KARJA

41. PIDULA

42. LOONA

43. KÄRDLR

44. KIDASTE

45. VESKIOJA

46. ONGU

Kuva 1. Eestin joet. (Kuva modifioitu kirjasta Rannak, L.,
Ärman, J. & Kangur, M. 1983: Lohe ja meriforeil. - 152 s.
Tallinna).
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KANTO JEN JA HOIDON KEHITYS

1. NÄHKIAISKANNÄT

Nahkiainen on selvinnyt ihmisen jokivesistöissä aiheuttamista
ympäristömuutoksista paremmin kuin lohi, meritaimen ja
vaellussiika. Vesistöjen rakentamisen ja likaantumisen
johdosta monien jokien kannat ovat kuitenkin huomattavasti
heikentyneet.

Suomen nahkiaissaaliin suuruutta on selvitetty vain muutamana

vuotena (Ikonen ym. 1983, Tuunainen ym. 1986). 1970-luvun

alussa saaliiksi arvioitiin 2,7 - 3,0 milj, kpl, vuonna

1978 2,5 milj kpl Vuoden 1982 arvio oli 2,0 -

2,2 milj kpl Tuoretta tilastoa nahkiaissaaliista ei ole
käytettävissä.

Nahkiaissaaliit vaihtelevat vuosittain voimakkaasti. Saalii
den vaihtelut johtuvat sekä nousevan kannan koon vaihteluista
että pyyntiin vaikuttavista tekijöistä (virtaamat, markkina
tilanne) Viime vuosina selväa kantojen elpymista on havait
tavissa ainakin Kymijoella ja Kokemäenjoella. Molemmissa
tapauksissa selityksenä on ilmeisesti veden laadun parane
minen. Kymijoella ehti nahkiaisen pyyntiperinne lähes katketa
ja tällä hetkellä nouseva kanta tarjoaisi mahdollisuuden
nykyistä paljon tehokkaampaan pyyntiin

Jokeen nousevan nahkiaiskannan pitkäaikaisia seuranta
tuloksia on käytettavissa vain muutamasta Pohjanmaan joesta
(Ojutkangas & Jussila 1988). Perhonjoella on nahkiaiskanta
ja saalis jatkuvasti heikentynyt vesistörakantami en jonäosta.
Kalajoen nahkiaiskannan seuranta osoittaa huomattavia vuosit
taisia vaihteluita nousevan kannan koossa.
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2. NAHKIAISKANTOJEN HOITO

Nahkiaiskantojen hoidon tarve aiheutuu kokonaan joissa

tapahtuneista ympäristömuutoksista. Liiallisen pyynnin ei

ole voitu osoittaa vaikuttaneen epäedullisesti nahkiais

kantoihin.

2.1 Ylisiirrot

Mikäli patojen yläpuolella on jäljellä nahkiaisen kutu- ja

toukkatuotantoalueita, on ylisiirto osoittautunut onnistu

neeksi hoitotoimenpiteeksi. Vesioikeuksien päätöksiin perus

tuvia tai vapaaehtoisia nahkiaisen ylisiirtoja on tehty

ainakin kahdeksalla joella. Selkeimmät näytöt ylisiirron

tuloksista on saatu Kemijoelta ja lijoelta, joiden nahkiais

kannat on runsaiden ylisiirtojen vaikutuksesta saatu pysymään

tasolla, joka on tehnyt kaupallisen pyynnin jatkumisen

mahdolliseksi.

Tarvittavan ylisiirtomäärän arviointiin ei ole käytettävissä

yhtenäisiä perusteita. Mikäli alajuoksulla ei ole lainkaan

poikastuotantoalueita olisi ylisiirrettävän määrän Valtosen

(1979) arvion mukaan oltava ainakin 20 - 25 % alkuperäisestä

saaliista, jos tämä on vastannut noin puolta nousevasta

kannasta. Perhonjoelle on korkeimman hallinto-oikeuden

päätöksessä määrätty ylisiirtomäärä 25 000 kpl vuosittain.

Nouseva kanta on ennen voimalaitoksen rakentamista ollut

noin 200 000 yksilöä vuodessa. Ylisiirrolla on pystytty yllä-

pitämään padon yläpuolista toukkatuotantoa. Saaliidenjatku

vasti laskiessa ei määrättyä ylisiirtomäärää kuitenkaan ole

saatu hankittua (E. Ojutkangas, suullinen tiedonanto).

Pääuomaan tehtyjen ylisiirtojen lisäksi on kokeiltu siirtoa

sivujokiin. Kalajoella siirrettiin joen latvahaaroilla

sijaitseviin sivujokiin noin 10 000 nahkiaista. Seuranta

osoitti, että nahkiaiset talvehtivat ja kutivat siirto

alueilla. Toukat kasvoivat hyvin ja saavuttivat jo 3+

ikäisinä lähes muodonvaihdoksen. (Kainua & Ojutkangas 1984).
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2.2 Nahkiaisen viljely

Ensimmäiset nahkiaisen viljelykokeilut tehtiin 1980-luvun

alussa (Kainua & Ojutkangas 1984). Nahkiaisen viljely- ja

istutuskokeilu laajeni vuonna 1985 kun Kymen ja Kokkolan

vesipiirien ja Kymen kalastuspiirin toimesta laadittiin

yhteistyöohjelma vuosille 1985 - 1987. Kokeilun tuloksia

tullaan esittelemään tämän seminaarin esitelmissä. Myös

Kokemäenjoella on tehty vastaavia viljelykokeiluja.

Voitaneen sanoa, että nahkiaisen viljelymenetelmät ovat

suhteellisen hyvin hallinnassa. Sen sijaan lienee vielä avoin

kysymys, mitä tuloksia toukkaistutuksilla saadaan aikaan.

2.3 Muut hoitokeinot

Kalateiden merkityksestä nahkiaiskantojen hoidossa ei ole

juuri lainkaan tietoja. Seppovaaran (1988) mukaan nahkiainen

nousi aikanaan suurin joukoin Kymijokeen Ähvenkosken voima

laitokselle rakennettua ankeriaskourua pitkin.
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KANTOJEN HOITOTARVE KALASTUS

VIRANOMAISEN KANNALTA

1. JOHDÄNTO

Nahkiainen on ollut vanhastaan mereen laskevien jokien ala

juoksulla ja niiden suualueella taloudellisesti tärkeä

pyyntikohde. Erityisesti Pohjanmaan rannikkoalueella se on

sitä vielä nykyäänkin. Nahkiainen on kuitenkin kärsinyt joki-

rakentamisen ja veden laadun muuttumisen seurauksena tuntuvia

vahinkoja. Tästä huolimatta nahkiaista suoranaisesti koskevia

velvoitteita on määrätty vesituomioistuimissa vain muutama.

Tämä johtuu pitkälti siitä, että vaikka nalikiainen on

taloudellisesti tärkeä laji, on sen pyytäjiä ollut suhteel

lisen vähän ja pyynti on rajoittunut jokikohtaisesti varsin

suppealle alueelle. Toisaalta nahkiaisen elintavat ovat

olleet huonosti tunnettuja niin kalabiologian kuin nahkiaisen

pyytäjienkin piirissä. Vasta 1970-luvulla alkoivat nahkiaisten

nousualueiden laajuus ja poikastuotantoalueet selvitä.

Tästä johtuu se, että nahkiaiskantoja koskevia velvoite

vaatimuksia ei ole vesiasioiden käsittelyn yhteydessä ennen

1970-luvun loppupuolta juurikaan esitetty. Käytettävissä ei

tosin olisi ollutkaan käytännössä juuri muita toimenpide

velvoitteita kuin ylisiirtovelvoitteet tai vahinkojen hoita

minen istuttamalla muita lajeja.

2. VELVOITTEET

Lainvoimaisiin vesituomioistuinten päätöksiin sisältyy vain

seitsemän nahkiaisenylisiirtovelvoitetta. Näistä tunnetuimmat

ja suurimmat ovat Kemijoen Isohaaran voimalaitosta ja lijoen

Raasakan voimalaitosta koskevat nahkiaisen ylisiirto

velvoitteet - 100 000 ja 60 000 kappaletta vuosittain.

Näiden ylisiirtovelvoitteiden vaikutuksista nahkiaiskantojen
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kokoon ei ole selvää kuvaa, mutta pyynnin kannalta yli-

siirroilla on ollut tärkeä merkitys. Näissä kummassakin

joessa nahkiaiskannat ovat säilyneet suhteellisen vahvoina.

Tämä jo sinänsä osoittaa ylisiirtovelvoitteiden tarpeel

lisuuden po. tapauksissa.

Kalastusviranomaisen kannalta nahkiaisvelvoitteiden määrää

misessä tavoitteet ovat samat kuin muidenkin lajien kohdalla.

Toisin sanoen tavoitteena on täysimääräinen vahinkojen

kompensoiminen niiltä osin, kun se on muuttuneissa tai

muuttuvissa olosuhteissa mahdollista ja tarkoituksenmukaista.

Sikäli kun kompensointi on ollut tarkoitus hoitaa nahkiais

kantoihin kohdistuvin toimenpitein, ovat keinot käytännössä

rajoittuneet ylisiirtoon. Tästä syystä nahkiaisen viljely-

kokeilut, jotka ovat antaneet lupaavia tuloksia, ovat terve

tulleita nahkiaiskannoille aiheutuvien vahinkojen vähentämis

toimenpiteiden monipuolistamiseksi.

Suoranaisesti nahkiaiskantoihin kohdistuvien hoitotoimen

piteiden lisäksi ovat viime vuosina vahinkoja vähentävinä

toimenpiteinä tulleet kysymykseen myös lisääntymisalueiden

kunnostukset, veden laadun parantamiseen tähtäävät toimen

piteet, kalateiden rakentaminen, yms.

Vuoden 1987 lopussa voimaan tullut vesilainmuutos mahdollisti

inflaatiotarkistusten tekemisen kalanhoitomaksuihin. Osaksi

tästä syystä kalastusviranomainen on sen jälkeen muuttanut

tavoitteitaan kalataloudellisten velvoitteiden muodon osalta.

Kalastusviranomainen tulee yhä suuremmassa määrin pyrkimään

maksuvelvoitteisiin - kalanhoitomaksuihin.

Kalanhoitomaksut soveltuvat nahkiaiskantojen hoitoon hyvin,

sillä nahkiaisvelvoitteiden mitoituksessa - sekä ylisiirto

että istutusvelvoitteiden kohdalla - on vielä tällä hetkellä

vaikeuksia. Velvoitteiden mitoittamiseksi tarvitaan tästä

syystä edelleen koetoimintaa, tarkkailuja sekä tutkimuksia.

Kalanhoitomaksujen käytön joustavuus mahdollistaa viimei

simpien tutkimus- ja tarkkailutulosten sekä nahkiaisten

pyytäjien esittämien näkökohtien huomioon ottamisen nahkiais

kantoihin kohdistuvien velvoitteiden toteuttamisessa.
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3. NÄHKIAISKANTOJEN HOITO TULEVAISUUDESSA

Nahkiaiskantojen hoito on nähtävä velvoitteita määrättäessä

ja toteutettaessa osana vaelluskalakantojen kokonaisvaltaista

hoitoa. Tämä saattaa edellyttää tapauksesta riippuen jokien

suualueilla kalaväylien sekä valtaväylien käymistä ja merkit

semistä sekä kalastukseen ja nahkiaisenpyyntiin liittyvän

valvonnan tehostamista. Eräissä joissa nahkiaispyydyksillä

ja niihin liittyvillä rakenteilla on syksyisin tukittu

suhteellisen tehokkaasti joki ja näin vaikeutettu vaellus

kalojen nousua lisääntymisalueilleen. Tällaista ainakin joki

varsien eri kalastajaryhmät esittävät aika ajoin. Tämä

ongelma on kuitenkin poistettavissa helposti, joten sitä ei

voida missään tapauksessa pitää esteenä nahkiaiskantojen

hoitovelvoitteiden asettamiselle,

Lopuksi mainittakoon perusteluna nahkiaiskantojen ylläpitämi

seen ja vahvistamiseen tähtääville velvoitteille mm. seuraavat

seikat:

- Nahkiainen ei juuri kilpaile talouskalojen kanssa niissä

vesistöissä, joissa se elää. Toisaalta nahkiaisen toukka

tuotantoon soveliasta potentiaalista tuotantoaluetta on

vesistöissämme käyttämättömänä tai vajaakäytössä. Sama

koskee meressä olevia kasvualueita. Tästä syystä voidaan

tavoitteena pitää nahkiaisen poikastuotanto- ja kasvu-

alueiden nykyistä laajempaa hyväksikäyttöä.

- Nahkiainen tulee toimeen suhteellisen voimakkaasti muuttu

neissa vesistöissä ja tarjoaa näissäkin vesistöissä

merkittävän tulonlisän paikallisille nahkiaisen pyytä

jille. Vaikka nahkiainen tulee toimeen muuttuneissa

vesistöissä, tulee niissä veden laadun osalta ottaa

kuitenkin huomioon se, että nahkiaisen toukka viettää

joessa useita talvia. Tästä syystä veden happipitoisuus
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ei saa missään vaiheessa laskea kovin alas. Toisaalta

nahkiaisella esiintyy makuvirheitä paikka paikoin.

Nahkiaiskantojen hoidon kannalta on pistemäinen vesistö

kuormitus tällä hetkellä jotakuinkin hallinnassa. Haja

kuormitus sitä vastoin on ongelmallista, sillä sen “kuriin

saamiseksi” ei oikein tunnu vielä löytyvän kaikilta osin

keinoja.

- Lisäksi nahkiaisen pyynti- ja käyttöperinteen säilyttäminen

eri alueilla on jo sinänsä itseisarvo.
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NAHKIAISKANTOJEN VELVOITEHOITO

LUVANHALTIJAN KANNALTA

1. JOHDÄNTO

Mereen laskevien jokiemme nahkiaiskannat ovat vaelluskaloihin

rinnastettava, arvokas luonnonvara. Kalastuslain (16.4.1982/

286, 4 §) mukaan nahkiaisen pyynti luetaan kalastukseksi,

ja kaloista säädetty koskee vastaavasti myös nalikiaista.

Vesilain (30.4.1987/467) 2 luvun 3 §:n mukaan vesistöön

rakentaminen on, jos sen tarkoitus voidaan saavuttaa ilman

kustannusten kohtuutonta lisääntymistä hankkeen kokonais

kustannuksiin ja aiheutettavaan vahinkoon verrattuna, suori

tettava mm. siten, ettei kalakantaa vahingoiteta ja ettei

enempää kuin tarkoitetun tuloksen saavuttamiseksi on välttä

mätöntä heikennetä vesistön puhdistautumiskykyä tai muutoin

vahingollisesti muuteta vesiluontoa ja sen toimintaa.

Valtion vesistöhankkeet on suunniteltu palvelemaan useita

vesistöjen käyttötarpeita, useimmiten ainakin tulvasuojelua

ja vesivoiman tuotantoa. Aikaisemmin hankkeiden toteutuksessa

ja käytössä kiinnitettiin huomiota ensisijaisesti niitä

suunniteltaessa tavoiteltuihin hyötyihin. Kun ne olivat

yleensä suhteellisen ristiriidattomat ja hankkeesta aiheutu

viksi arvioidut vahingot ja haitat oli korvattu, muodostui

käytäntö monesti melko suoraviivaiseksi. Vesi- ja ympäristö-

hallitus pyrkii luvanhaltijana kuitenkin siihen, että hank

keita alkuperäistä tarkoitustaan varten käytettäessä myös

muut vesistöjen jatkuvasti kehittyvään käyttöön, esimerkiksi

kalatalouteen, liittyvät tarpeet ja tavoitteet voisivat

toteutua mahdollisimman hyvin.

Kokkolan vesipiirin 1970- ja 1980-luvulla toteuttamissa Kala

joen ja Perhonjoen vesistötöissä tulivat erityisen huomion

kohteeksi niiden nahkiaiskannoille aiheuttamien haittojen

selvittäminen, kompensoiminen ja korvaaminen. Tuossa yhteydes

sä kävi selvästi ilmi, että tietomme nahkiaisen ekologiasta
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ovat varsin puutteelliset. Vesioikeudellisissa päätöksissä

määrättyjen velvoitetoimien lisäksi käynnistettiin vuonna

1981 mm, Eestistä saatujen virikkeiden pohjalta projekti

“Nahkiaiskantojen hoito säännöstellyissä joissa”. Useat

tämän seminaarin esityksistä liittyvätkin tuohon projektiin

tai muutoin vesistöhankkeiden vaikutusten selvittämiseen ja

niistä aiheutuneiden vahinkojen vähentämiseen.

2. NÄHKIÄISKANTOJEN HOITOVELVOITTEET

Jos vesistöön rakentamisesta aiheutuu kalakannalle ilmeistä

vahinkoa, on luvan saaja vesilain 2 luvun 22 §:n mukaan

velvoitettava istuttamaan kaloja ja ryhtymään muihin tarvit

taviin toimenpiteisiin kalakannalle aiheutuvien vahinkojen

vähentämiseksi sillä vesialueella, johon toimenpiteen vahin

gollinen vaikutus ulottuu.

Kalajoen keskiosan järjestelystä ym. annetussa lupapäätök

sessä (Pohjois-Suomen vesioikeus 10.6.1981 ja korkein

hallinto-oikeus 4.1.1983) määrätään mm. seuraavaa:

“Hakijan on tarkkailtava töiden aikana ja niiden päätyttyä
maa- ja metsätalousministeriön hyväksymällä tavalla
Kalajoen keskiosan järjestelyn ja siihen liittyvien
töiden vaikutusta Kalajoen nahkiaiskantoihin sekä ryhdyt
tävä tarvittaessa toimenpiteisiin kala- ja nahkiaiskanto
jen säilyttämiseksi.

Perhonjoen keskiosan järviryhmän säännöstelystä ym. annetussa

lupapäätöksessä (Länsi-Suomen vesioikeus 27.8.1982 ja korkein

hallinto-oikeus 6.6.1983) määrätään mm, seuraavaa:

“Nahkiaiskannan säilyttämiseksi on luvan saaj an vuosittain
siirrettävä maa- ja metsätalousministeriön hyväksymän
suunnitelman mukaisesti säännöstelypadon yläpuolelle
minkä tahansa kolmen peräkkäisen kalenterivuoden keski
arvona laskettuna vähintään 25 000 nahkiaista siitä alkaen
kun nahkiaisen nousu estyy.
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“Luvan saajan on suoritettava maa- ja metsätalousministe
riön hyväksymän ohjelman mukaisesti tutkimus yrityksen
vaikutuksista Perhonjoen vesistön ja sen edustan merialu
een kala- ja nahkiaiskantoihin ja niiden pyyntiin sekä
kalojen käyttökelpoisuuteen Tutkimukseen tulee liittyä
selvitys mahdollisuuksista turvata nahkiaisen ja kalojen
nousu kalaportaalla tai vastaavalla

Aikaisemmat nahkiaiskantojen hoito- ja tarkkailuvelvoitteet

olivat selvästi suppeampia kuin Perlionjoella Esimerkiksi

Pohjolan Voima Oy:lle on Raasakan voimalaitoksen rakentami

sesta aiheutuvan vahingon vähentämiseksi määrätty (Pohjois

Suomen vesioikeus 31.12.1979 ja korkein hallinto-oikeus

23.10.1980) seuraava velvoite:

“Nahkiaiskannan säilyttamiseksi tulee yhtiön siirtää
vuosittain kuusikymmentätuhatta (60 000) nahkiaista
sopiville, maa- ja metsätalousministeriön hyväksymille
alueille Raasakan voimalaitoksen yläpuoliseen lijokeen
ja sen sivujokiin.”

Kemijoen voimalaitosten rakentamisesta nahkiaiskannalle

aiheutuvan vahingon vähentämiseksi on Kemijoki Oy:lle ja

Pohjolan Voima Oy:lle määrätty (Pohjois-Suomen vesioikeus

28.12.1979 ja korkein hallinto-oikeus 30.5.1980) seuraava

velvoite:

“Nahkiaiskannan säilyttämiseksi tulee yhtiöiden siirtää
vuosittain satatuhatta (100 000) nahkiaista Isohaaran
voimalaitoksen yläpuolelle maa- ja metsätalousministeriön
kanssa lähemmin sovittaville alueille.”

Kalajoen ja Perhonjoen nahkiaiskantojen hoito-, tarkkailu

ja tutkimusvelvoitteet lisäsivät merkittävästi nahkiaiseen

liittyvän tutkimuksen tarvetta. Ne johtivat myös Kokkolan

vesipiirissä vuonna 1981 aloitettuun ja myöhemmin yhteistyössä

Kymen vesi- ja ympristöpiirin ja kalastuspiirin kanssa

jatkettuun nahkiaisen viljelyn ja istuttamisen monivuotiseen

koetoimintaan
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3. VESISTÖHANKKEIDEN VAIKUTUKSISTA

Vesistöhankkeet voivat vaikuttaa nahkiaiskantoihin estämällä

kudulle nousun, jolloin lajin elämänkierrossa välttämätön

yhteys poikas- ja aikuisvaiheiden välillä katkeaa. Kutu

vaelluksen estyminen on periaatteessa kompensoitavissa

ylisiirroin tai kalatien (ympyräsuistien!) avulla. Mikäli

nämä keinot eivät ole riittäviä, joudutaan turvautumaan

viljelyyn ja istutuksiin eli huolehtimaan keinotekoisesti

lisääntymisvaiheesta aina pikkupoikasten kuoriutumiseen

saakka.

Vesistöhankkeet voivat myös aiheuttaa muutoksia nahkiaisen

lisääntymiselle ja poikastuotannolle välttämättömissä halu

taateissa. Habitaatteihin vaikuttavat muutokset

- hydrologiassa ja hydrauliikassa (vedenkorkeus, virtaus

nopeus )
— vedenlaadussa,

- pohjan laadussa ja vesikasvillisuudessa.

Nahkiaiskannan hoitovelvoitteita ei kuitenkaan ole yleensä

määrätty suoraan habitaatteihin kohdistuvina toimenpiteinä,

vaikka tämäkin olisi vesilain perusteella mahdollista.

4. NÄHKIAISKANTOJEN HOITO

Vesistön hoidossa voidaan pyrkiä hoidon kohteena olevan

lajin habitaattien suojeluun, niiden ennallistamiseen tai

jopa parantamiseen ja lisäämiseen erilaisin kunnostus- ja

hoitotoimin. Jotta habitaattej avoitaisiin suunnitelmallisesti

suojella, kunnostaa ja hoitaa, on tunnettava tarkasteltavan

lajin elinkierron eri vaiheissa käyttämien habitaattien

ominaisuuksien ääri- ja optimiarvot. Tärkeimpien ympäris

tötekijöiden perusteella tapahtuvan luokittelun jälkeen

voidaan arvioida sopivien habitaattien määrä ja tarve.

Hoidon tavoitteena voisi olla esimerkiksi kalataloudellisesti

arvokkaiden lajien habitaattien nettovähennyksen estäminen.
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Nahkiaisen habitaatteihin ei ole käytännön hoitotoiminnassa

kiinnitetty huomiota juuri muutoin kuin pyrkimällä ylisiirroin

ylläpitämään padolla katkaistu vaellusyhteys lisääntymis

alueille. Kalateitä tai viljelyä ja istutuksia ei ole toistai

seksi myöskään käytetty velvoitehoitoon ylisiirron vaihto

ehtoina. Seuraava taulukko osoittaa, että ylisiirtovelvoite

ei ole Perlionjoella osoittautunut kovin onnistuneeksi tavaksi

vähentää nahkiaiskannalle aiheutettuja haittoja (lähde: Esa

Ojutkangas, suullinen tiedonanto):

Taulukko. Perhonjokeen nouseva nahkiaiskanta, saaliit ja

ylisiirrettyjen määrä v. 1981 - 1989.

Vuosi Nouseva Saalis Ylisiirretty
kanta

kpl kpl kpl kpl

1981 153 000 67 000 10 000

1982 174 000 70 000 10 000

1983 323 000 142 000 15 000

1984 148 000 94 000 27 000

1985 86 000 40 000 1 000

1986 131 000 83 000 27 000

1987 85 000 39 000 29 000

1988 65 000 29 000 10 700

Perhonjoen ylisiirtovelvoitteen täyttäminen olisi vuonna

1988 edellyttänyt lähes koko vuotuisen nahkiaissaaliin

käyttämistä tähän tarkoitukseen. Tässä tilanteessa näyttää

nahkiaisen viljely ja istuttaminen olevan ainoa mahdollinen

keino Perhonjoen nahkiaiskannalle aiheutetun vahingon poista

miseksi. Jotta toimenpiteet voidaan suunnitella ja mitoittaa

oikein, tulisi selvittää istutusten kustannukset ja tulok

sellisuus. Myös ylisiirron tuloksellisuutta on vielä selvi

tettävä. Tähän mennessä ovat ylisiirron kustannukset olleet

1,50 - 2,00 mk/kpl.
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5. HOIDON KEHITTÄMINEN

Vesi- ja ympäristöhallitus aloitti velvoitehoidon tulosten

parantamiseksi vuonna 1988 kehittämistyön, jossa selvitysten

kohteena ovat kalanviljelyyn ja istutuksiin liittyvät toimen

piteet, habitaattien parantaminen sekä kalojen kulkuun

vaikuttavat toimenpiteet. Tähän työhön liittyy myös nahkiais

kantojen velvoitehoidon kehittäminen Kokkolan ja Kymen

vesi- ja ympäristöpiirien koetoiminnan tulosten pohjalta.

Vesistöjen kalataloudellisessa käytössä ja hoidossa voidaan

erottaa kolme lähestymistapaa:

1. “Yrityksen ja erehdyksen” menetelmä on esimerkiksi

istutustoiminnassa ja kalastuksen säätelyssä ollut ehkä

yleisimmin käytetty menettelytapa.

2. Empiirinen, kokeellinen lähestymistapa perustuu toteutet

tujen toimenpiteiden vaikutusten seurantaan ja arvioin

tiin. Tässä voidaan käyttää hyväksi myös erilaisia,

lähinnä tilastollisia malleja.

3. Ekosysteemin ja sen toiminnan tuntemukseen ja ohjaukseen

perustuva lähestymistapa edellyttää, että tunnetaan

ainakin tärkeimmät hoidon kohteena olevien laj ien esiinty

mistä määräävät vuorovaikutusprosessit. Lähtökohtana

on, että

- populaatiot reagoivat habitaattien fysikaalisten ja

kemiallisten ominaisuuksien muutoksiin,

- populaatiot vastaavat habitaatin kantokykyä,

- lajin runsauden ja ympäristön ominaisuuksien väliset

suhteet kyetään arvioimaan (ja formuloimaan),

- ihmisen aiheuttamat muutokset habitaattien ominaisuuk

sissa tunnetaan,
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Yleisesti hyväksytty pyrkimys luonnonvarojen kestävään

käyttöön edellyttäisi ekosysteeminäkökulmaa ympäristön

käytössä, hoidossa ja vaikutusten arvioinnissa. Ongelmana

on kuitenkin toistaiseksi se, että vesiekosysteemin osien

ja ympäristötekijöiden toiminnallisia riippuvuuksia ei

vielä tunneta riittävän hyvin, jotta ne kyettäisiin luotetta

vasti kvantifioimaan. Ekosysteemitarkastelun käytännön

soveltaminen edellyttäisi myös vesi- ja kalatutkimuksen

uudelleen suuntaamista sekä huomattavaa yhteistyön tehosta

mista nykyisin kalatalous- ja vesiviranomaisille kuuluvien

tehtävien hoidossa
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NAHKIAINEN JA KALATIET

1. JOHDÄNTO

Jokien rakentaminen patoamalla ja virtaamien säännöstely

ovat tärkeimmät syyt nahkiaiskantojen taantumiseen tai

tuhoutumiseen. Suurissa vaelluskalajoissa, Kemijoessa,

lijoessa, Oulujoessa, Kokemäenjoessa ja Kymijoessa voimalai

tospadot estävät nahkiaisen nousun jokeen tai osaan jokea.

Itämeren ympärysvaltioissa nahkiaisen pyynnillä ja käytöllä

on pitkät perinteet. Jokivesien likaantumisen ja patoamisen

seurauksena saaliit ovat romahtaneet useissa perinteisissä

nahkiaisjoissa ympäri Itämerta. Pyyntiä harjoitetaan lähes

entisessä mittakaavassa enää Suomessa ja Neuvostoliitossa.

Ruotsin jokiin nousee nahkiaisia, mutta kysynnän vähyyden

vuoksi pyynti on lähes loppunut. Puolan läpi virtaavassa

Vistulassa oli vielä tämän vuosikymmenen alussa kaupallista

nahkiaispyyntiä, mutta tällä hetkellä myös tämä pyynti on

loppunut ehkä joen voimakkaan likaantumisen seurauksena.

Nahkiaisen lisääntymisen turvaamiseksi padotuissa joissa,

on pyritty eri tavoin luomaan nahkiaisille pääsy padon yli.

Tässä kirjoituksessa kuvataan niitä ratkaisuja, joissa

nahkiaisen vaellus nousuesteiden yli on mahdollista.

2. HAVAINTOJA NAHKIAISTEN KÄYTTÄYTYMISESTÄ NOUSUESTEISSÄ

Maailmassa ehkä tunnetuin ja kauaskantoisimpia seurauksia

aiheuttanut nahkiaisen kulkutie nousuesteen yläpuolella on

Wellingtonin kanavan rakentaminen Niagaran putousten ohi

laivaliikenteen mahdollistamiseksi merestä Amerikan suurille

järville. Niagaran putoukset sijaitsevat Amerikan suurten

järvien Erien ja Ontarion välissä. Vuonna 1829 avattiin

kanava laivaliikenteelle, jolloin laivoilla oli kulkureitti

merestä St. Lawrence -jokea pitkin Ontariojärveen ja sitä
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pitkin Niagaran putoukselle ja putouksen ohi Wellingtonin

kanavaa pitkin ylös Eriejärveen. Kanava korjattiin nykyi

seen muotoonsa v. 1932, jolloin siinä oli seitsemän sulku

porttia. Ennen kanavan rakentamista merinahkiaisen nousu

pysähtyi Niagaran putoukseen. Kesti kuitenkin 92 vuotta,

ennen kuin ensimmäinen merinahkiainen tavattiin Eriejärvestä

(1921). Vuoteen 1948 mennessä merinahkiainen oli levinnyt

kaikkialle suurten järvien aluetta (Äpplegate 1950). Meri

nahkiaisen leviäminen Amerikan suuriin järviin ei kuitenkaan

ollut toivottu tapahtuma. Nahkiaista ei osattu käyttää

ravinnoksi tämänkaltaisen kulttuurin puuttumisen vuoksi.

Päinvastoin se koettiin pahana loisena suurissa järvissä,

jossa sen vaikutukset järvien kalakantoihin, varsinkin

harmaanieriään, olivat tuhoisat. Nahkiaisen kulkuteiden

rakentamisen sijasta alettiin miettiä keinoja, joilla voidaan

estää nahkiaisen kutuvaellus järvistä jokiin ja puroihin.

Portugalissa, Espanjassa ja Etelä-Ranskassa merinahkiaista

puolestaan pidetään erittäin arvostettuna herkkuna. Portuga

lissa mietitään keinoja, millä saadaan merinahkiaiskannat

elpymään rakennetuissa joissa. Patojen yhteyteen suunnitellaan

kulkureittejä merinahkiaiselle joko kalatieratkaisuna tai

ylisiirtona. Merinahkiaisen kutunousun estäviä keinoja sekä

sen toukkien tuhoamismenetelmiä on tutkittu varsinkin USA:ssa

ja Kanadassa mittavasti. Sen sijaan nahkiaisen tai meri

nahkiaisen “kalatietutkimuksia” ei ole julkaistu kansain

välisessä alan kirjallisuudessa. Syynä lienee se, ettei

nahkiaisella ole tätä nykyä merkitystä juuri muualla kuin

Suomessa ja Neuvostoliitossa. Portugalissa on vasta todettu

merinahkiaiskantojen heikentyminen ja Amerikassa suurilla

järvillä merinahkiainen on vihattu loinen.
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Seppovaara (1988) on esittänyt Kymijoen Ahvenkosken voimalai

tospadon ohi rakennetun ankeriaskourun palvelleen myös

nahkiaisen vaellustienä. Kourua pitkin nousevien nahkiaisten

määrät arvioitiin tuhansissa. Eräissä lähteissä samaa kourua

nimitetään nahkiaiskouruksi. Se oli laudoista rakennettu

kouru, joka oli täytetty puolilleen kivillä, joita poikit

taiset ohuet rimat pitivät paikoillaan.

Amerikan suurilla järvillä merinahkiaisen kutuvaellus joissa

voitiin estää 45 cm:n korkuisella padolla, jossa oli 30 cm:n

pituinen lippa alavirtaan. Toisaalta 1,8 m korkuinen luonnon

putous ei estänyt kutuvaellusta (Morman ym. 1980). Myös

virtausnopeus, joka oli yli 4 m/s, saattaa estää nahkiaisen

kutunousun (Lamsa ym. 1980). Kanadassa St. John -joen patoa

misen yhteydessä saatiin vaelluskalojen pyyntilaitteesta

tuhansia nahkiaisia. Tässä laitteessa saadaan pumppaamalla

virtaus aikaan alakanavan yli ulottuvassa keräilylaitteessa.

Kalat kerätään ylisiirtoa varten hissikoriin. Lajittelu

lohikalojen ja muiden kalojen välillä tapahtuu siten, että

keräilyaltaasta siirtyminen eteenpäin on mahdollista joko

hyppäämällä kalaporrasmaisesti rakennettuun seuraavaan

kammioon tai uimalla katiskanielun kaltaisen rakenteen läpi

seuraavaan kammioon. Lohikalat nousivat lähes 100 % hyppää

mällä päästävään kammioon. Muut laj it käyttivät katiskanielua.

Nahkiaisen on todettu suosivan hidasvirtaisia alueita.

Luonnonkoskissa, varsinkin veden jäähtyessä nousu tapahtuu

yhä lähempänä rantaviivaa, Vantaanjoen suussa Helsingin

kalaportaan sivusta tuleva vuotovesi houkuttelee nahkiaisia.

Kalaportaasta niitä ei ole saatu. Kymijoessa Pyhtään haarassa

Stråkön säännöstelypadon rakenteiden läpi tulee vuotovesiä,

joihin nahkiaiset pyrkivät. Sama ilmiö on havaittu Kokemäen

j oella Harj avallan voimalaitospadossa.
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3. NÄHKIÄISTIE

Edellä on pyritty esittelemään havaintoja nahkiaisten vael

luksesta patorakenteissa. Ainoa ratkaisu, jossa selvästi

osoitettiin nahkiaisten nousu tuhatmäärin padon yläpuolelle,

oli Kymijoen Ähvenkoskeen rakennettu ankerias- tai nahkiais

kouru. Kymijoen Ähvenkosken voimalaitoksessa oli samaan aikaan

myös kalahissi, jonka koriin kalat nousivat lyhyen kalaportaan

kautta. Koska samaan patoon on rakennettu kaksi erilaista

kalatietä, on syytä olettaa, että nahkiaisen ja ankeriaan

kalatievaatimukset ovat erilaiset kuin muiden lajien vaati

mukset. Vantaanjoessa Helsingin kalaportaassa ei ole tavattu

nahkiaista, joten ilmeisesti lohikaloja varten rakennettu

ylivirtausporras ei palvele nahkiaisen nousutienä.

Rakovirtausporras, jota edustanee St. John -joen Mactaquacin

padossa oleva keräilylaite, ilmeisesti soveltuu myös nahkiai

selle, kunhan virtausnopeus ei nouse liian suureksi.

Wellingtonin kanava edustaa periaatteeltaan jättiläis

kokoista Borland-kalatietä. Borland-tyyppinen ratkaisu saattaa

soveltua nahkiaiselle, jos itse nostokammioon pääsy ei

edellytä lisäksi toisen tyyppisiä portaita, kuten asianlaita

oli Ähvenkosken kalahississä.

Ylisiirtopyynti ei ole mikään varsinainen nousutieratkaisu

nahkiaiselle, mutta sen avulla nahkiaisia saadaan padon

yläpuolelle, kuten jo esitettiin Kemijoen ja lijoen kohdalla.

Yhteenvetona voidaan todeta, että nahkiaisteistä padoissa

on julkaistu tietoa vähän. Tutkimuksia nahkiaiselle soveltu

vista kalateistä ei tätä kirjoitusta laadittaessa ollut

käytettävissä. Tässä esitettyjen havaintojen perusteella

ankerias- tai nahkiaiskouru saattaa olla käyttökelpoinen

ratkaisu. Rakovirtausportaassa nahkiaisen nousu todennäköi

sesti onnistuu, mutta useat havainnot tukivat sitä, että



66

nahkiainen pyrkii hyödyntämään jopa vähäisiä vuotovesiä

padossa etsiessään nousumahdollisuutta. Tällöin useimmissa

kalaportaissa saattaa olla liian suuri virtaama nahkiaisen

vaatimuksille. Näin ollen on ehkä vaikeaa rakentaa kalatietä,

joka olisi sopiva lohikalojen lisäksi myös nahkiaiselle.
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NAHKIAISEN VILJELY JA ISTUTUKSET

SUOMENLAHDEN ALUEELLA

1. JOHDANTO

Vuonna 1984 aloitettiin Kymen ja Kokkolan vesipiirien kolmi

vuotinen yliteistyöhanke nalikiaisen viljelymenetelmien kehit

tämiseksi. Nahkiaisen toukkien tuottaminen ja istuttaminen

korvaisi aikuisten yksilöiden ylisiirrot nousuesteiden ohi.

Ylisiirrot ovat työläitä ja kalliita, eikä ole järkevää

siirtää sukukypsiä yksilöitä alueille, joilta kutualueet

ovat tuhoutuneet suurimmaksi osaksi. Tällaisilla alueilla

on useimmiten kuitenkin säilynyt toukkien elinympäristöksi

soveltuvia habitaattej a.

Kymen vesi- ja ympäristöpiirin osin Kymen kalastuspiirin

kanssa tekemien nahkiaisen viljely- ja istutuskokeilujen

menetelmät ja tulokset on esitetty yksityiskohtaisesti

Tuiskun ym. (1988), Törrösen ja Kokon (1988) ja Törrösen

ym. (1988) raporteissa. Kymijoen osalta uusimmat tulokset

nahkiaistoukkaseurannasta on esitetty Arosen (1989) rapor

tissa. Tässä esityksessä käsitellään pääkohdat nahkiaisen

viljelystä ja toukkien istutuksista saaduista tuloksista

Suomenlahden alueella.

2. VILJELYN JA ISTUTUSTEN KOEJÄRJESTELYT

Viljelyä varten tarvittavat emonahkiaiset hankittiin vuosina

1984 ja 1985 Urpalanjoelta ja viime vuosina Kymijoen Ahven

koskesta ja Langinkoskesta. Nahkiaiset on pyydetty syys-

lokakuussa ja siirretty talvehtimaan Jokelan kalanviljely

laitokselle Valkealaan. Emonalikiaisten määrä on ollut

200 - 600 yksilöä vuodessa.

Keväällä nalikiaisten mäti on hedelmöitetty kuivahedelmöitys

menetelmällä. Mäti on haudottu suppiloissa (Weiss-tyyppi)

ja lasikuituisissa kaksitasoaltaissa.
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Ältaiden kokonaispinta-ala on ollut 3,7 m2. Mädin takertu

vuutta suppilohaudonnassa on vähennetty tanniinikäsittelyllä

(ks. Törrönen ym. 1988). Allashaudonnassa vesihomeen esiinty

mistä ja leviämistä on estetty malakiittikäsittelyillä.

Vuosina 1985 ja 1986 kuoriutuneet nalikiaistoukat istutettiin

kesäkuun alkupuolella Vehka- ja Urpalanjokeen alueille,

joilla ei ole luontaista toukkatuotantoa. Vuosina 1987 ja

1988 istutukset tehtiin Kymijokeen nousuesteiden ylä

puöliselle jokiosuudelle (taulukko 1).

Taulukko 1. Nahkiaistoukkaistutukset Kymen läänissä vuosina

1985 - 1988.

Vuosi Paikka Määrä kpl

1985 Vehkajoki 85 000
Urpalanjoki 70 000

1986 Vehkajoki 120 000
Urpalanjoki 200 000

1987 Kymijoki 3 670 000

1988 Kymijoki 500 000

Toukkien esiintymistä istutusalueilla on seurattu elo-

syyskuussa otetuista pohjanäytteistä. Näytteet on otettu

joko lapiolla (1986) tai varrellisella Ekman-Birge

pohjaeläinnoutimella (1987-1989). Lapionäytteiden pinta-ala

oli 500 cm2 ja pohjaeläinnoutimen 289 cm2. Näytteitä on

otettu noin 20 naytepisteest 0 - 120 cm n syvyydestä seka

Kymijoella etta Urpalanjoella Vehkajoella v 1986 näytteita

otettiin 11 pisteestä. Kustakin näytepisteestä on otettu 10

näytettä. Seulonnassa on käytetty 1 mm:n silmäkokoista

seulaa.
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3. TULOKSET

31 Viljely

Nahkiaisten talvehtiminen on onnistunut hyvin. Kuolleisuus

on ollut alle 5 % Talvehtimistiheys vesilitraa kohti on

ollut 0,3 - 0,7 yks./l.

Emonahkiaiset kutistuivat talvehtimisen (1986 - 1987) aikana

pituudeltaan keskimäärin 11,4 %. Keskipaino aleni 6,1 %.
Vähän ennen kutuaikaa naaraiden paino kasvoi ilmeisesti

vesitasapainon muuttuessa ja ne lopettivat uimisen. Koiraat

liikkuivat tässä vaiheessa edelleen vilkkaasti. Kymijoen

nahkiaisten suhteellinen fekunditeetti oli toukokuun lopulla

483 mätijyvää/gramma. Absoluuttinen fekunditeetti oli 29 000

mätijyvää, kun kalojen keskipituus oli 283 mm ja keskipaino

60 g (Törrönen ym. 1988).

Hedelmöitetyn mädin jyvämäärä oli keskimäärin 1 382 kpl/g

ja 576 kpl/ml Mädin takertuvuus väheni tanniinikäsit

telyllä, mutta suppiloissa paakkuuntumista esiintyi

haudonnan alussa käsittelystä huolimatta. Takertuvuus hävisi

käsittelemättömästäkin mädistä kahden haudontavuorokauden

kuluessa täysin. Hedelmöittymisprosentti oli korkea, keski

määrin yli 90 %. Haudonnan aikana vesihome tuhosi mätiä

allashaudonnassa malakiittikylvetyksistä huolimatta. Mädin

kehitys hedelmöityksestä toukkien kuoriutumiseen vaati

200 päiväastetta (kuva 1). Ällashaudonnassa saatiin kuoriutu

neita toukkia keskimäärin 53,4 % hedelmöittyneen mädin

määrästä, suppilohaudonnassa 59,9 %. Kuoriutumisen jälkeen

toukkien kuolleisuus oli pieni, noin 3,5 %.
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OC

20

Hedelmöitys Gastrula Kuoriutuminen Uivia ja Rusku

_____________________________

kaivautuvia anen
!Pssa

mativaihe ——

esjtoukkovajhe

1111111 ii 1 11111 1 II’

24.5 28.5 t6 5.6 9.6 13,6 16 216 26 29.6 3.7
Päi vämäätä

Kuva 1. Veden lämpötila sekä nahkiaisen eri kehitysvaiheet
haudonnan aikana touko - heinäkuussa vuonna 1987.
Lämpötilakäyrässä on myös esitetty eri mittausjak
soilla vuorokautiset minimi- ja maksimiarvot (katko
viiva) (Törrönen ym. 1988).

Toukkien sopiva istutusajankohta lienee 230 - 260 päivä-

astetta kuoriutumisesta, kun toukat ovat täysin pigmentoi

tuneita, aktiivisesti uivia ja kaivautuvia. Ruskuaista ei ole

vielä tällöin loppuunkulutettu.

3.2 Istutukset

Vehka- ja Urpalanjoen näytteistä ei syksyllä 1986 löydetty

edellisenä ja samana vuonna istutettuja toukkia. Todennäköi

sesti ainakin osa istutetuista toukista oli siirtynyt ala

virtaan toukkatuotantoon paremmin soveltuville alueille.

Myöhempien tulosten perusteella ikäryhmän 0+ toukat

esiintyvät pääasiassa sorahietikoilla, joissa orgaanisen

aineen määrä on alle 1 % sedimentin kuivapainosta ja veden

virtausnopeus on 0,2 - 0,5 m/s. Vanhemmat toukat elävät

enemmän orgaanista ainetta sisältävillä pehmeäpohjaisilla

alueilla.
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Kymijoesta löydettiin syksyllä 1987 saman vuoden toukkia
koskien alapuolisista hiekkatörmistä ja lietepohjaisilta
rannoilta (Törrönen ym. 1988). Vuonna 1989 samoilta alueilta
tavattiin ikäryhmän 0+ toukkia, vaikka istutuksia ei
kyseisenä vuonna tehty lainkaan (Äronen 1989). Ilmeises
tikin sukukypsiä nahkiaisia oli noussut syksyn 1988 suuren
virtaaman ansiosta alimpien patojen ohijuoksutusluukuista
kutualueille. Vuonna 1987 kesän vanhojen toukkien tiheys
oli keskimäärin 36,4 yks./m2 ja tätä vanhempien toukkien
tiheys 6,9 yks./m2. Vuonna 1989 kesän vanhoja toukkia oli
vain 1,8 yks. /m2. Vertailuluvuiksi voidaan esittää Urpalan
joen luontaisten kutualueiden tiheyksiä. Vuonna 1987
ikäryhmän 0+ tiheys oli 90,6 yks./m2 ja vuonna 1989
12,2 yks./m2. Vastaavasti vanhempien toukkien tiheydet v.
1987 olivat 81,8 yks./m2 ja v. 1989 34,6 yks./m2 (Törrönen
ym. 1988, Äronen & Mäkelä 1989). Vuonna 1989 Urpalanjoessa
oli veden pinta poikkeuksellisen alhaalla järjestelytöiden
vuoksi.

4. TULOSTEN TÄRKASTELU

Nahkiaistoukkien tuottamista laitosoloissa voidaan pitää jo
rutiinimenettelynä, koska kokemuksia on useilta vuosilta
ja viljelyä on sovellettu Suomenlahden, Kokemäenjoen
(Honkasalo 1990) ja Perämeren (Ojutkangas 1990) nahkiais
kantojen hoidossa. Istukkaita voidaan tuottaa suhteellisen
edullisesti suuriakin määriä.

Nahkiaiskantojen hoidon kannalta toukkaistutuksiin liittyy
kuitenkin edelleen useita ongelmia. Hoidon tavoitteena voi
olla nahkiaiskantojen elvyttäminen tai hikor kannan
voimistaminen pyyntivahvuiseksi. Istutu’UI SiiS ‘vtään
tuottamaan nahkiaisia myös ka1aste;taveksi, eivätkä
istutukset ole itseisarvo sinänsä. Onhan useimmiten lähtö
kohtana tilanne, että joen nahkiaiskanta on tuhoutunut tai
pienentynyt voimalaitosrakentamisen tai veden likaantumisen
vuoksi, ja lajin taloudellinen arvo on romahtanut.
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Eräs ongelma toukkaistutuksissa on oikean istutustiheyden

ja -paikan löytäminen. Luonnonkudusta syntyneiden tiheyksien

perusteella sopiva stutustiheys olisi ehkä muutama sata

istukasta neliömetrille. Ensimmäisen kasvukauden toukkien

elinympäristövaatimukset tunnetaan suhteellisen hyvin,

mutta tällaisten istutuksiin soveltuvien alueiden kartoit

tammen voi olla vaikeaa. Istutukset voidaan tehdä toukille

epäedullisille alueille.

Istutusten tuloksellisuuden selvittäminen on työlästä ja

hidasta. Näytteiden ottoon ja tuloksiin vaikuttavat

virtaamien ja veden pinnan korkeuden äkilliset muutokset,

veden laadun muutokset jne. Toisin sanoen eri vuosien tulosten

vertailukelpoisuus on epävarmaa. Käytettyjä menetelmiä

(pohjanäytteet) ei voida pitää täysin kvantitatiivisina.

Istutusten tuloksellisuuteen vaikuttaa toukkien kuolevuus,

jota ei ole selvitetty. Istutusten seuranta edellyttää,

että toukkatiheyksiä tutkitaan vähintään viisi vuotta istutuk

sista, koska nahkiaisten vaellus mereen alkaa 5 - 7-vuotiaana.

Mereen laskeutuvien nahkiaisten määriä on tutkittu vähän.

Toukkatiheyksien tulkintaa vaikeuttaa lisäksi se, että

pikkunahkiaisella on usein populaatioita samoilla alueilla,

jonne nahkiaistoukkia istutetaan, Nahkiaisen ja pikkunahkiai

sen toukkien erottaminen on vaikeaa.

Nahkiaiskantojen hoito on nykyisin mahdollista toukkaistu

tuksin. Saatujen kokemusten perusteella istutuskohteet ja

-alueet on valittava huolellisesti. Istutuksilla voitaneen

parhaiten hoitaa pienehköjen jokien nahkiaiskantoja silloin,

kun kutualueet ovat hävinneet, mutta toukkatuotantoalueita

on vielä jäljellä.
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NAHKIAISEN VILJELY- JA ISTUTUS

KOKEET KOKEMÄENJOELLA

1. JOHDÄNTO

Vuoden 1984 syksystä lähtien osa Harjavallan voimalan padon

alapuolelta pyydetyistä nahkiaisista on jätetty voimalalla

toimivalle hautomolle talveksi, lypsetty keväällä ja haudottu

hedelmöitetty mäti. Kuoriutuneet toukat on istutettu Kokemäen

jokeen ja sen sivujokiin. Työssä on keskitytty istutusten

tulosten selvittämiseen, jotta pystyttäisiin arvioimaan,

kannattaako Kokemäenjoen nahkiaiskantaa hoitaa viljelyn ja

istutusten avulla ja minkälaisiin paikkoihin toukat tulisi

istuttaa.

Työn on rahoittanut pääosin Turun kalastuspiiri. Länsi-Voiman

Kala-Veikot ovat pyytäneet nahkiaiset, lypsyyn ovat osallistu

neet myös Turun kalastuspiiri, Satakunnan kalatalouspiiri ja

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Haudonnasta on

vastannut Länsi-Voiman Kala-Veikot ja istutuksista Satakunnan

kalatalouspiiri. Kokemäenjoen vesistön vesiensuoj eluyhdistys

on tehnyt istutusten seurantaan liittyvät maastotyöt ja

raportoinut tulokset (Lauttajärvi 1986, 1987 ja 1988).

2. LYPSY JA HÄUDONTÄ

Lypsy ja haudonta on tehty samaan tapaan kuin Kainua ja

Ojutkangas (1984) ja Törrönen ja Kokko (1986). Lypsettyjen

nahkiaisten määrä on ollut 410 - 2 400 naarasta/vuosi,

mätiä on saatu 9,3 - 30 1/vuosi (taulukko 1).
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naaraita koiraita

150
131

391

1985 410
1986 721
1987 962
1988 1 515
1989 n.2400

Vuonna 1985 osa mädistä levitettiin altaisiin muovisen

nukkamaton päälle. Mäti takertui kauniisti maton nukkaan

ja vesi näytti vaihtuvan sen ympärillä. Parin päivän kuluttua

takertuvuus kuitenkin hävisi ja mäti painui nukkien väliin

ja peittyi muutamassa päivässä lietekerroksen alle.

Kuoriutumistulos on vaihdellut vuosittain paljon, minkä

vuoksi on herännyt olettamus, että nahkiaisen mäti on hyvin

lyhyen aikaa hedelmöittymiskelpoista. Mädin elossasäilymistä

ja hedelmöittyneisyyttä ei ole seurattu mikroskoopin avulla

lypsyn jälkeen ja haudonnan alkuvaiheessa.

Taulukko 1. Kokemäenjoella Harjavallassa lypsettyjen

nahkiaisten ja saadun hedelmöitetyn, turpoamattoman mädin

määrät vuosittain.

Vtxsi Lypsettyjä r’tijyvä/ Yhteensä
riaaras ml litraa

22,6
21,8 1 366
20,2 1 140
16,2

9,3
15,8
19,4
24,5
30n.

Haudontasuppiloissa mäti takertui aluksi selvästi paakuik

si, mutta parin päivän kuluessa takertuvuus hävisi ja mäti

alkoi pyöriä vapaasti. Takertuvuuden vähentämiseksi kokeiltiin

tanniinin, karbamidin ja maidon käyttöä. Kuoriutumistulos

on kuitenkin näyttänyt olevan käsittelemättömissä mätierissä

selvästi parempi.
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3. ISTUTUKSET

Kuorituneet toukat on istutettu parin viikon ikäisinä (tauluk

ko 2). Istutettujen määrän arviot ovat hyvin karkeat ja

todennäköisesti yliarvioita.

Taulukko 2. Kokemäenjokeen ja sen sivujokiin istutetut

nahkiaistoukat vuosina 1985 - 1989.

Vuosi Paikka Määrä,
l000kpl

1985 Sonnilanoja, Kokemäki 200
Tattaranoja, Nakkila 100
Kokemäenjoki, Kokemäki, Rudanko 1 000
Kokemäenj oki, Kirkko] uopa, Ulvila 700

1986 Sonnilanoja, Kokemäki 1 000
Kokemäenjoki, Harjavalta, Merstola 10 000

1987 Sonnilanoja, Kokemäki 1 000

1988 Tattaranoja, Nakkila 4 900

1989 Sonnilanoja, Kokemäki 1 000
Tattaranoja, Nakkila 1 000
Punkalaitumenjoki, Huittinen 10 000

4. ISTUTUSTEN TULOKSET

4.1 Seurantamenetelmä

Toukkien menestymistä istutuspaikoillaan on seurattu

ottamalla istutuspaikoilta ja niiden alapuoliselta joenosalta

polijaeläinnäytteitä Ekman-Birge -pohjanoutimella ja lapiolla

syksyinä 1985 - 1988. Seulaverkon silmäkoko on ollut 1 mm.

Pääosan seurannasta on tehnyt Kokemäen vesistön vesiensuojelu

yhdistys (Lauttajärvi 1986, 1987, 1988), pienen osan Riista

ja kalatalouden tutkimuslaitos.
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4.2 Kokemäenjoen pääuoma

Kokemäenjoen pääuomaan Kokemäen Rudangossa ja Harjavallan

Merstolassa istutetuista toukista ei ole istutuksen jälkeisenä

syksynä löydetty ainoatakaan. Seurantaa ei ole jatkettu

myöhempinä syksyinä.

Kokemäenjoen Kirkko] uovasta Ulvilassa löydettiin istutus

alueelta syksyllä 1985 kaksi kesänvanhaa toukkaa, jotka olivat

mahdollisesti istutettuja. Vuoden 1986 syksyllä löydettiin

myös toukkia yhteensä 6 kappaletta, joista kaksi oli koon

perusteella arvioiden kaksikesäisiä, eli mahdollisesti

istukkaita. Syksyllä 1987 ei saatu sellaisia toukkia, joita

olisi voitu olettaa kesän 1985 istukkaiksi. Ulvilan Kirkko

juovan alueelta on löydetty myös luonnonkudusta peräisin

olevia nahkiaisen toukkia. Istutettujen toukkien määrään

nähden tulos on huono. Yksi todennäköinen syy heikkoon

tulokseen on Harjavallan voimalan vuorokausi— ja viikonloppu

säännöstely, jonka vaikutus veden korkeuteen on jopa metrin.

Laajat alueet pohjaa jäävät päivittäin kuivalle ja talvella

jokihaara saattaa jäätyä paikoitellen pohjaa myöten.

4.3 Tattaranoja

Nakkilan Tattaranojaan vuonna 1985 istutetuista toukista

löydettiin istutusvuoden syksyllä istutuspaikalta 3 kpl,

alempaa jokivarresta ei ainoatakaan. Seurantaa ei jatkettu

myöhempinä vuosina. Joen virtaama on kuivimpaan aikaan

varsin vähäinen, vain n. 50 lis. Pohjalietteessä on joen

alaosassa ohuen pintakerroksen alla vahva öljyinen kerros,

joka on aiempien vuosien jätevesipäästöjen aiheuttama. Joen

käyttökelpoisuus nahkiaistoukkien istutukseen ei siten

ollut kovin hyvä.
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Tattaranoja perattiin kesällä 1987 alinta kilometriä lukuun

ottamatta. Vuonna 1988 arveltiin nahkiaistoukkien predaat

torien puuttuvan peratusta joesta ja istutettiin koko

poikaserä sinne kolmeen eri kohtaan. Näistä istukkaista

löydettiin istutusvuoden syksyllä yhdeltä istutuspaikalta

viisi toukkaa, muilta ei yhtään (Lauttajärvi 1988). Tulos

on hyvin huono, kun otetaan huomioon se, että istutuserä

oli suuri ja istutuspaikka oli pienenlainen.

Tattaranojaan ei ole nousuesteitä: se laskee Kokemäenjokeen

Harjavallan voimalan alapuolelle eikä joessa itsessään ole

patoja. Joesta ei kuitenkaan löydetty muun ikäisiä nahkiais

toukkia kuin istutetut, joten on ilmeistä, että jostakin

syystä joki ei sovellu nahkiaisille. Esim. veden happi

pitoisuus saattaa olla talvisin niin alhainen, että se

karkottaa kudulle nousseet nahkiaiset.

4.4 Sonnilanoja

Sonnilanojaan on istutettu nahkiaistoukkia vuosina 1985 -

1987 ja seurattu niiden esiintymistä joen pohjalietteessä
syksyinä 1985 - 1988. Istutuksista näyttää onnistuneen

parhaiten ensimmäinen, vuonna 1985 tehty pienin istutus

(Lauttajärvi 1987), Vuoden 1985 ikäluokan toukkia löydettiin

kaikkina syksyinä istutuspaikalta ja sen alapuolelta. Jälkim

mäisistä istutuksista peräisin olevia toukkia, pituudeltaan

40 - 70 mm, löydettiin vasta syksyllä 1988 (Lauttajärvi

1988). Määrät olivat kuitenkin pienet vuoden 1985 vuosi

luokkaan verrattuna ja kun otetaan huomioon se, että istutus

määrä oli viisinkertainen.

Syytä jälkimmäisten vuosien istutusten huonoon tulokseen on

vaikea arvioida. Joko istutusmäärät ovat olleet liian suuria

tai istutettavat toukat eivät ole olleet elinkelpoisia tai

istutusolosuhteet eivät ole olleet soveliaat varhaisimman

vaiheen nahkiaistoukille. Ensimmäinen vaihtoehto on mahdol

linen, koska suurin havaittu toukkatiheys oli 67 kpl/m2,
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vuonna 1988. Tuolloin nuorimmat toukat olivat jo ainakin

kahden kesän ikäisiä eli tiheyden on täytynyt olla edellis

vuonna vielä suurempi, vaikka sitä ei ole näytteiden perus

teella havaittu. Seurantajakson aikana toukat ovat siirtyneet

alavirtaan vain muutamia satoja metrejä, joten eri ikäluokat

ovat olleet jokseenkin samoilla elinalueilla (Lauttajärvi

1988).

Sonnilanojan ravinnekuormitus on sangen suuri ja virtaama

on vähäinen, minkä vuoksi veden happipitoisuus saattaa olla

alhainen nahkiaistoukille. Viljelyyn liittyvät tekijät,

jotka saattavat olla syynä epäonnistumiseen, ovat selvit

tämättä.

Seurantaa liankaloittaa joen oma pikkunahkiaiskanta, jonka

eri ikäisiä toukkia löytyi kaikkina tutkimusvuosina.

5. TULOSTEN TÄRKÄSTELU

Keskeinen ongelma tuloksellisen nahkiaisviljelyn kannalta

on toukille sopivien istutusalueiden löytäminen. Toukkaistu

tusten seuranta ei myöskään ole ongelmatonta. Istutusalueiden

pitäisi olla riittävän laajoja, virtauksen riittävän voimakas

ja pohjan laadun sopiva toukille. Törrösen ja Kokon (1986)

mukaan istutuspaikoiksi pitäisi valita hiekka- tai hiesu

polijaisia alueita, jotka virtausoloiltaan muistuttaisivat

koskien alapuolelle kertyviä hiekkasärkkiä. Tämäntyyppistä

aluetta Kokemäenjoesta on vaikea löytää; ehkä parhaiten

ensimmäisen kesän nahkiaistoukille soveltuisi joen pohjois-

ranta Harjavallan ja Kolsin voimaloiden välisellä alueella,

Kokemäen Tulkkilan ja Harjavallan Merstolan välillä. Voima-

laitosten lyhytaikaissäännöstely ei tällä alueella tunnu

voimakkaana, joten toukat voisi istuttaa riittävän matalaan.

Merstolaan istutettiin kerran toukkia, mutta niitä ei löydetty

istutuksen jälkeisenä syksynä, kenties istutuserän pienuuden

ja istutusalueen laajuuden vuoksi. Joen virtausolotkaan

eivät ehkä ole tällä alueella sopivat nahkiaisen toukille

tai hiekka on liian karkearakeista.
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Toukat siirtyvät hiekkapohjilta pehmeämmille, lieju- ja

karikepohjille ensimmäisenä syksynä tai viimeistään

seuraavana kesänä (Tuikkala 1971). Porissa Kokemäenjokeen

laskevasta Harjunpäänjoesta löydettiin jo elo-syyskuun

vaihteessa pehmeiltä pohjilta toukkia, jotka koon perusteella

arvioiden olivat kesänvanhoja. Kokemäenjoessa on varsin

vähän alueita, joihin virtauksen myötä kertyisi kasvijätettä

ja liejua. Harjavallan patoaltaan rannat eivät ehkä ole

kovin hyviä nahkiaistoukille ensimmäisen kesän jälkeen.

Ärantilankosken alapuolella joessa on hiekkasärkkiä, mutta

niiden alapuolelta ei löydetty lainkaan toukkia; vuoro

kausisäännöstelyn aiheuttama vedenkorkeuden vaihtelu on

Arantilassa jopa pari metriä ja joen penkat kovat ja saviset.

Porin kaupungin alueella saattaisi Lukkarinsanta soveltua

istutusalueeksi, sen alapuoliset jokirannat ovat pehmeämxnät

ja liejuisemmat kuin ylempänä joella. Porin alueella ongelmana

ovat joen pohjaan kertyneet teollisuuden jätevesien sisältämät

kiintoaineet.

Sonnilanoja, josta on saatu toistaiseksi ainoat onnistuneet

tulokset, on pieni ja raskaasti kuormitettu joki. Sitä

voidaan käyttää istutusten kokeilualueena, mutta istutuksilla

Sonnilanojaan ei pystytä merkittävästi vaikuttamaan

Kokemäenj oesta saataviin nahkiaissaaliisiin,

Tattarinoja on vielä pienempi ja niukkavirtaisempi, joten

sen virtausolot eivät ole erityisen sopivat nahkiaisen

toukille. Harjunpäänjoella toukkia löydettiin vain sellai

silta alueilta, joilla vesi selvästi virtaa, suvantomaisista

poukamista toukkia ei löydetty.

Punkalaitumenjoen virtaama on kuivina kesinä myös hyvin

niukka, joten se ei vaikuta kovin hyvältä nahkiaisjoelta.
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VILJELY PERÄMEREN ALUEELLA

1. JOHDÄNTO

Kokkolan vesi- ja ympäristöpiiri teki vuosina 1986 - 1987

nahkiaisen viljely- ja istutuskokeilun Perhonjoen Kait

forsissa. Kokeilun tarkoituksena oli kehittää menetelmä

vastakuoriutuneitten toukkien tuottamiseksi istutettavaksi

suoraan tuotantoalueille. Menetelmällä toivottiin myöhem

mässä vaiheessa korvattavan varsin kalliit ja runsaasti työtä

vaativat nahkiaisten ylisiirrot. Alustavia kokeita oli tehty

jo vuonna 1983 Perämeren tutkimusaseman toimesta Montan

kalanviljelylaitoksella sekä Kokkolan vesipiirin toimesta

Lestijoella vuonna 1984. Projekti oli jatkoa näille kokeille

ja varsinainen toukkien tuottaminen onnistuu suuressakin

mittakaavassa nyt kehitetyin menetelmin. Istutuksista saadut

tulokset eivät sitä vastoin ole vastanneet täysin niitä

toiveita, mitä niille etukäteen asetettiin.

2. KOEJÄRJESTELYT

Kokeilua varten tarvittavat nahkiaiset hankittiin Perhonjo

kisuun pyytäjiltä lokakuussa. Talven ajan niitä säilytettiin

150 1 muovitynnyreistä tehdyissä sumpuissa (300 -

800 yks,/sumppu) Pirttikosken sekä Kaitforsin voimalaitosten

alakanavissa.

Jäiden lähdön jälkeen nahkiaiset siirrettiin 2 m2 suuruisiin

lasikuitualtaisiin ja eri sukupuolet erotettiin toisistaan.

Nahkiaisten karkaamisen estämiseksi oli altaissa 30 cm korkeat

eihyppyverkotil. Vesi altaisiin johdettiin lappona 1,5 m3

suuruisen säiliön kautta. Säiliö tasasi vesipinnan korkeuden

vaihteluista j ohtuvia painevaihteluita.
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Nahkiaiset lypsettiin ja hedelmöitettiin ns. kuivahedelmöi

tyksenä, jossa vesi lisätään vasta sukutuotteitten sekoitta

misen jalkeen. Mäti pestiin aluksi kolmeen kertaan vedellä

ja astiaa vaihdettiin pesukertojen välissä. Takertuvuuden

poistamiseksi mäti käsiteltiin tämän jälkeen tanniiniliuok

sella (3 g/10 1), jonka määrä oli 1/10 mädin määrästä

5 - 10 s ajan. Tämän jälkeen se pestiin uudelleen kolmeen

kertaan. Tanniinikäsittely uusittiin puolella annoksella

edelliseen verrattuna ja käsittelyaikaa lyhennettiin 2

sekuntiin. Kerrallaan voitiin käsitellä 10 - 15 naaraasta

saatu mäti. Kahden pesukerran jälkeen mäti sijoitettiin

suppiloihin hautumaan 40 - 60 naaraan mäti/suppilo. Lisäksi

haudottiin erät mätiä, joita ei oltu tanniinikäsitelty.

Varsinainen mädin haudonta tapahtui suppiloissa (tilavuus

8 1), joihin kuhunkin johdettiin vesi erillisellä letkulla

säiliöstä. Letkuun liitetyllä lianalla voitiin veden

virtausta suppiloilla säädellä. Suppiloita oli käytössä vuonna

1986 7 kpl, 1987 ja 1988 21 kpl. Lisäksi kokeiltiin haudon

taa paljaan lasikuitualtaan pohjalla. Kuoriutumista ja

esitoukkavaihetta varten oli käytössä jo edellä mainitut

2 m2 suuruiset lasikuitualtaat, joihin sijoitettiin 0,5 mm

silmäharvuisesta muoviverkosta tehdyt välipohjat. Kuoriutuva

mäti sijoitettiin verkkopohjien päälle, josta toukat kerään

tyivät altaan pohjalle kuoriutumattoman mädin jäädessä

verkon päälle.

3. TULOKSET

Nahkiaisten talvehtiminen sumpuissa onnistui hyvin ja kuol

leisuus jäi erittäin pieneksi (alle 10 %). Kutuajan lähes

tyessä varsinkin naaraitten kuolleisuus kasvoi nopeasti.

Erityisesti suurikokoiset naaraat näyttävät menettävän

vesitasapainon säätelykyvyn vähän ennen kutua. Ne turpoavat,

lopettavat uimisen ja kuolevat hyvin lyhyen ajan kuluessa.

Pienikokoiset naaraat ja koiraat olivat lypsentävaiheessa

vielä hyväkuntoisia.
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Hedelmöitys onnistui hyvin ja oli noin 90 % luokkaa. Pieni

koe-erä, jossa tanniiniliuoksen annettiin vaikuttaa 1 min

ajan, ei kestänyt tätä, vaan kuoli suurimmaksi osaksi jo

ennen ensimmäistä solujakovaihetta. Eroja tanniinikäsitel

tyjen ja käsittelemättömien mätierien välillä ei hedelmöit

tymisen suhteen ollut.

Kuoriutumisen alkaessa oli elävien mätijyvien määrissä eri

suppiloitten välillä jo huomattavia eroja. Vailiteluväli oli

vuonna 1986 30,4 - 89,5 % ja vuonna 1987 0 - 68,9 %.
Haudonta-ajan kuolleisuus oli vuonna 1987 edellisvuotta

selvästi suurempi.

Tanniinikäsittelemätön mäti ei vuoden 1986 lailla onnistunut

lainkaan, vuonna 1987 se säilytti takertuvuutensa koko

haudonnan ajan, paakkuuntui ja lopulta homehtui. Sama seuraus

oli myös altaiden pohjalla hautoutumaan laitetulla mädillä,

vaikka hometta yritettiinkin torjua usealla malakiitti

kylvetyksellä.

Suppilohaudonnan tulosten perusteella nahkiaisen mäti näyt

täisi olevan varsin herkkää vaurioitumaan. Suppiloihin

tulleet roskat rikkoivat mätijyviä ja kuolleisuus oli suurem

paa suppiloissa, joihin johdettiin enemmän vettä. Veden

alhaisesta lämpötilasta johtuva haudonta-ajan piteneminen

lisää mätijyvien toisiinsa kohdistuvaa mekaanista rasitusta

samoin kuin veden juoksutuksen lisääminen, mikä johtaa

kohonneeseen kuolleisuuteen.

Kuoriuduttuaan oli toukkien kuolleisuus altaissa erittäin

pientä. Kuolleiden esitoukkien määrän jäi alle 1 % kuoriutu

neitten toukkien määrästä. Kaikkiaan saatiin toukkia

tuotettua vuonna 1986 noin 2,5 milj, ja vuonna 1987 noin

5,5 milj.

Pigmentoiduttuaan istutettiin toukat Perhonjokeen n. 4 km

matkalle Pirttikosken voimalaitoksen alapuolelle, molemmin

puolin jokea.
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Suppilohaudonta yhdistettynä esitoukkavaiheen “allaskasva

tukseen” osoittautui selvästi allashaudontaa paremmaksi.

Varsinkin mädin homehtumisriski on pienempi, joka näyttääkin

olevan allashaudontaa rajoittava tekijä.

Tanniinikäsittely riittävän varovasti suoritettuna ei lisää

mädin kuolleisuutta, mutta vähentää selvästi sen takertuvuutta

ja esim. mädin sekaan joutunut veri saadaan tanniinikäsit

telyliä lähes kokonaan poistettua. Mätiä ei myöskään saisi

sekoittaa tai muuten käsitellä siten, että joukkoon tulee

ilmakuplia. Nämä tarttuvat mätijyviin kiinni ja nostavat ne

pintaan.

4. ISTUTUSTEN TULOKSELLISUUS

Alue, jolle toukat istutettiin on pohjan laadultaan moni

puolista. Siellä on sekä hiekkapohjaisia alueita, että

alueita, jossa on sedimentoituneena runsaasti orgaanista

ainesta. Ulkoisilta puitteiltaan alue vaikutti varsin ihan

teelliselta toukkien tuotantoalueelta, joskin sieltä puut

tuivat nahkiaisten tarvitsemat kutualueet. Näin ollen tiedet

tiin alueella olevan luontaisesta kudusta peräisin olevia

toukkia hyvin vähän. Vaikka vuonna 1985 oli emonahkiaisia

siirretty samalle alueelle jonkin verran (1 000 kpl).

Ensimmäiset näytteet otettiin lokakuussa 1986. Tällöin

tutkittiin useita pisteitä koko istutusalueella, mutta

toukkia tavattiin vain muutamia aivan Pirttikosken voima

laitoksen alapuolelta hiekkatörmistä. Tiheydet olivat noin

10 yks/m2 luokkaa. Alueilla, jossa oli runsaasti orgaanista

ainesta ei toukkia tavattu lainkaan.

Vuonna 1987 istutuksia jatkettiin samalle alueelle, koska

alue vaikutti kaikesta huolimatta parhaiten tarkoitukseen

sopivalta. Toukkia istutettiin myös edellisvuotta tihempään.

Tarkoituksena oli seurata tihein näytteenotoin toukkien

esiintymistä alueella.
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Heti istutuksen jälkeen nousi vedenpinta joessa runsaitten

sateitten seurauksena lähes kahdella metrillä. Varsinaiseen

näytteenottoon päästiin tästä syystä vasta syyskuun lopulla.

Tulokset olivat lähes samanlaiset kuin edellisenä vuonna.

Parhaimmillakaan alueilla eivät toukkatiheydet nousseet

10 yks/m2 suuremmiksi ja suurimmalla osalla näytepisteistä

ei tavattu lainkaan toukkia. Myöskään edellisen vuoden

istukkaita ei tavattu.

Näytteenotto uusittiin alueella kesällä 1989. Tällöin tavat-

tim 25 tutkitusta näytepisteestä toukkia 8 pisteellä.

Toukkatiheydet olivat kuitenkin kaikilla näytepisteillä

alle 10 yks/m2. Suurin osa tavatuista toukista oli kuitenkin

peräisin vuoden 1987 istutuksesta ja pituudeltaan 60 - 70 mm.

Istutukset eivät siten ole tuottaneet sellaista tulosta

mitä esim. istutusmäärien perusteella olisi voinut ennustaa.

Kutualueiden läheisyydessä saattavat tiheydet olla parhaim

millaan 60 - 70 toukkaa/m2, joskin kutualueista etäännyt

täessä toukkatiheydet pienenevät. Pitkien suvantojaksojen

alapäässä on toukkia yleensä hyvin vähän. Mitkä tekijät

lopulta vaikuttavat toukkien menestymiseen, ei tiedetä.

Esim, vastakuoriutuneet toukat kestävät huonosti huonoja

happiolosuhteita. Voiko lisäksi esim. Pohjanmaan joissa

ajoittain esiintyvillä korkeilla rautapitoisuuksilla olla

yhteyksiä hyvien ja huonojen toukkaikäluokkien syntyyn?

Ainakin Perhonjoen tapauksessa oli vedenlaatu vuonna 1987

tulvasta johtuen varsin huono, mikä näin ollen on voinut

vaikuttaa istutuserän tuhoutumiseen. Vuosina 1986 ja 1987

syntyi myös luontaisesta kudusta erittäin heikot ikäluokat,

mikä viittaisi veden laatutekijöiden ratkaisevan nahkiais

ikäluokkien voimakkuuden vaihteluun.
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Näin ollen ei tämän kaltaisella menetelmällä näyttäisi

olevan mahdollisuuksia vaikuttaa toukkaikäluokan vahvuuteen

niinä vuosina, jolloin veden laatutekijät muodostuvat rajoit

tavaksi tekijäksi. Sen sijaan niinä vuosina, jolloin olo

suhteet ovat edulliset voidaan luultavasti hyvinkin lisätä
nahkiaistoukkien määrää tuotantoalueilla ja luoda näin
entistä vahvempia ikäluokkia. Tällöin on mahdollista saada
tuotantoon myös ne alueet, jotka esim. kutualueitten puut
teesta johtuen eivät sitä tällä hetkellä ole.
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NAHKIAISEN SUOJELU EESTISSÄ

1. JOHDÄNTO

Tämän vuosisadan alussa oli Eestissä noin 60 jokea ja puroa,

Joissa nahkiainen kuti ja joista sitä myös kalastettiin.

Nykyisin lajia esiintyy enemmän vain muutamassa kymmenessä

Joessa. Koska nahkiaista on Eestissä vähän tutkittu ja

tarkemmat tutkimustulokset sen kannasta puuttuvat, voimme

vain otaksua, että saaliit heijastavat samalla sekä kalakannan

tilaa että kannan muuttumisen suuntaa. Muiden, nahkiaisen

kanssa samoja kutujokia käyttävien ja meillä enemmän tutkit

tujen vaelluskalojen (taimen, lohi) määrien ja määriin vaikut

tavien ympäristöolosuhteiden muutosten erittely auttaa

tekemään joitakin johtopäätöksiä myös nahkiaisen määrään

mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä.

2. NÄHKIAISKANTOJEN NYKYTILÄ

Nahkiaisen pääasiallisena tuotanto- ja kalastusjokena on

ollut Narvanjoki, josta nykyisin kalastetaan yli 90 % Eestin

nahkiaissaaliista, Muissa pienemmissä Joissa ovat saaliit

pieniä tai nahkiaista ei kalasteta ollenkaan, Narvanjoesta

kalastettiin vuosina 1968 - 1976 19 000 - 61 000 kg/a

nalikiaista, 1980 - 1981 ainoastaan 3 000 - 5 000 kg/a,

1982 - 1988 6 000 - 29 000 kg/a. Nahkiaisen harrastus-

kalastus on kielletty.

Kutujokien tila on ollut syynä siihen, että nahkiainen on

suojelua tarvitsevana lajina otettu Eestin Punaisen Kirjaan.

Nahkiaisen määrän välienemisen syinä ovat kutujokien saastu

minen, maanparannustöiden vaikutus Ja kutujokiin nousun

estyminen patojen vuoksi.
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Yllä mainittujen tekijöiden lisäksi vaikuttaa nahkiaisen

lisääntymiseen kielteisesti salakalastus, jonka määrää on

vaikea tarkkaan arvioida. Muutamien jokien kohdalla voi

määrään vaikuttaa myös jokisuiden mataluus sekä jokisuiden

täyttyminen hiekalla ja lietteellä kovien tuulten tai myrskyn

vuoksi Myös meriympäristön tila on huonontunut

Koska populaation määrään voivat samanaikaisesti vaikuttaa

luonnolliset tekijät, kalastus, elinympäristön ominaisuuk

sien muuttuminen ihmistoiminnan takia, sekä areaalin paloit

telu, ja koska nämä syyt ovat toisiinsa kietoutuneet, niin

niiden vaikutusten erittely on hyvin vaikeata ja muutamassa

tapauksessa todennäköisesti myös mahdotonta. Vaarallisinta

populaatiolle on epäilemättä luonnollisten tekijöiden ja

ihmistoiminnan vaikutusten samanaikainen muuttuminen kiel

teiseksi lajin lisääntymiselle.

3. KALAKANTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

3.1 Saastuminen ja vesistörakentaminen

Oleellisin kalakantaan vaikuttava tekijä on vesistöjen

antropogeeninen kuormitus (Neuvostoliiton puolelta peraisin)

Vuosina 1985 - 86 oli työryhmän tietojen mukaan kuormitus

tärkeimpien aineiden kohdalla seuraava BHT 314 240 t/a,

fosfori 7 586 t/a, typpi 147 795 t/a (keskimäärin 50 %

kuormituksesta tulee Leningradin kaupungista). Viimeisinä

vuosikymmeninä on Suomenlahden vedessä mineraalifosforin

määrä kolminkertaistunut, nitraattien määrä kaksinkertais

tunut. Lahden vedet siis täyttyvät ravinteilla ja tuskin

sekään jättää nahkiaisia vaikutuksetta - jos vaikutukset

eivät ilmene suoraan, niin ainakin välillisesti (ravintoketj un

kautta).
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Jokeen kutemaan siirtyvien nahkiaisten määrä ei riipu ainoas

taan meriympäristön olosuhteista, enemmänkin joesta mereen

siirtyvien nahkiaispoikasten määrästä, so. nahkiaisten elin-

olosuhteista joessa. Sekä maataloudesta, että teollisuudesta

peräisin olevan kuormituksen kielteinen vaikutus Eestin

suhteellisen vähävetisiin, erityisesti pintavesiä vastaan

ottaviin ja maatalousmaisemien halki virtaaviin jokiin on

aika merkittävä.

Usein kuivatuksen yhteydessä jokia ja puroja perataan ja

syvennetään. Tämä nopeuttaa tulvavesien poistumista, saman

aikaisesti matalan veden kausi pitenee ja kiintoaineen

dynamiikka joessa muuttuu. Tämä vaikuttaa nahkiaispoikasten

elinympäristöön.

Lestissä on syvennetty suurin osa alle 10 km:n pituisista

puroista, sen lisäksi on syvennetty noin 30 - 40 % myös

pidemmistä joista. Tehokkaan maanparannusverkoston olemassa

olo lisää merkittävästi maataloudellisen hajakuormituksen

vaikutusta vesistöihin. Eestin jokien säätelemisen huippu-

kautena vuosina 1950 - 60 oikaistiin ja syvennettiin melko

suuria jokia (Jägala, Keila, Vasalemma), jolloin useilla

joilla tehtiin myös liuskekivitöitä jokiuomassa. Jokien ja

purojen yläjuoksut on melkein kaikkialla muutettu kanaviksi

(Seija, Kunda, Mustoja, Ältja). Luonnollisessa tilassa ovat

enää vain vähäiset jokilähteet. Jokisuissa on perkaustöitä

tehty vähemmän - niitä on tehty etupäässä jokisuun umpeen-

kasvun estämiseksi tai lietehiekasta puhdistamiseksi. Maan

parannustöiden seurauksena on Vihterpalunjoessa sen verran

lisääntynyt leijuaineiden määrä, että veden näkösyvyys

lähestyy nollaa.
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Eräs kalojen määrään vaikuttavista tekijöistä on jokien

sulkeminen padoilla, jonka tuloksena kalojen pääsy mahdol

lisille kutualueille on estetty. Esimerkiksi Pärnunjoessa

nahkiaisen siirtymistä ylöspäin virtaa rajoittaa Sindin pato,

jonka yläpuolella tehdyissä tarkastuspyynneissä vaellus

kalojen poikasia ei ole löydetty. Ei ole myöskään huomattu,

että nahkiainen käyttäisi padossa olevaa kalaporrasta.

Tietyssä määrin voi nahkiaisen määrän vaikuttaa myös joki

suiden madaltuminen fhuuhtoutuvat täyteen hiekkaa) sekä

umpeenkasvaminen (Paadremaa, Saare, Poka, Pidula, Kaberla),

joka voi olla esteenä nahkiaisen pääsylle jokiin ja kalan

poikasten laskeutumiselle mereen (erityisesti, kun veden

pinta on alhaalla). Sekä maataloudellisista maanparannustöistä

johtuvat muutokset jokien vesitilassa, että jokisuiden

mataluus vaikuttavat selvimmin pienten, pääasiallisesti

länsirannikon ja saaren jokien tilaan.

Yleiskatsauksen tärkeimmistä nahkiaisjoista antaa taulukko

1, jonka laatimisessa on käytetty Itämeren kalataloustutkimus

laitoksen Tallinnan osaston aineistoa.
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Taulukko 1. Tärkeimmät nalikiaisen kutujoet Eestissä. Katso

myös s. 46.

Jdd Pituus Vahmia- Keski- sim- Jddsuun tila
alus mäiräIren ni1isen

vfrta. kosken
ala- etäisyys
juciksuila jdd

sta
ku kn2 &/s lan

&nlahti

Naxva 77 56 200 350 - 410 17 tyydyttävä
Pada 31 193 6 tyydyttävä
Toolse 21 83,2 8 tyydyttävä
Ki.uxa 66 519 5,0—6,0 2 tyydyttävä
Seija 44 434 2,3 - 3,0 12 tyydyttävä
Vainupää 21 500 tyydyttävä
Mustoja 24 150 1,0 - 1,2 5 epätyydyttävä
Altja 22 44,7 4 tyydyttävä
Vösu 22 57,2 4 tyydyttävä
tcdxi 59 308 2,0 - 2,5 10 tyydyttävä
Vaigejågi 77 454 3,5 - 4,0 8 tyydyttävä
Pi.xUsoo 30 148 6 tyydyttävä
Jägala 103 1 580 10 - 12 1,3 tyydyttävä
Pinta 100 731 5,0 - 7,0 14 tyydyttävä
Vääm 75 407 3,0 - 3,5 7 tyydyttävä
Keila 107 706 5,5 - 6,5 1,7 tyydyttävä
Vasalenia 46 406 3,0 - 4,0 7,5 tyydyttävä
Kloostti 32 120 tyydyttävä
Vihterpalu 46 404 3,0 - 4,0 tyydyttävä

Riianlahti

Paadratiaa 28 265 2,2 - 2,5 umpsen kasvava
Saare 12 61 inpeen kasvava
Pämu 144 6 920 50 - 65 14 tyydyttävä
Rannantsa 27 173 tyydyttävä
Priivitsa 10 20 täyshuuIettava’

Saara

Pdca 15 103 täyshuuIettava’
KUdana 12 30 tyydyttävä
Pidula 4 10 2 täyshuuIx3ettava’

1) Jokisuu täyttyy kovilla nren pxleisilla tuulilla ja
mynskyillä helposti hiekalla ja lietteellä.



93

3.2 Kalakannan suojelu

Kalakannan ja vesistöjen suojelua varten on saatettu voimaan

monia lainsäädännöllisiä asiakirjoja.

Eestin SNT:n vesisäädöskokoelma määrää suojelutoimenpiteet

ja -ehdot vesimäärän luvatonta vähentämistä sekä vesistöjen

saastuttamista ja roskaamista vastaan.

Vesistöjen saastumisen välttämiseksi on laadittu ja vahvis

tettu yleisvaatimukset kalataloudellisesti tärkeiden vesis

töjen veden ominaisuuksien ja koostumuksen osalta sekä

määrätty myrkkyaineiden raj apitoisuudet.

Sellaisten aineiden päästämisestä vesistöihin, joiden

kohdalla ei ole määritelty sallittuja pitoisuuksia, sovitaan

jokaisessa tapauksessa kaloj ensuoj eluviranomaisten kanssa.

Jätevesiä ei saa päästää kalojen yleisille kokoontumis-,

talvehtimis- sekä syönnösalueille. Jätevesien päästöstä

tällaisten alueiden lähelle, samoin kuin jätevesien sekoit

tumisehdoista sovitaan jokaisessa tapauksessa erikseen

kaloj ensuoj eluviranomaisten kanssa.

Eestin SNT:n vesistöjen vesiensuojeluvyöhykkeiden perusasetus

edellyttää kalakannan uudistamista varten tarvittavien

luonnonolosuhteiden ää, rantasiirtymän välttä

miseksi tai vähentämiseksi ja vesistöjen suojelemiseksi

saastumiselta, että vesistöjen rannoilla on vesiensuojelu

vyöhykkeitä. Vesiensuojeluvyöliykkeitä varten varataan vähin

tään 200 m:n levyinen maa-alue vesistöjen rannoilta. Vesien

suoj eluvyöliykkeen yhteydessä, välittömästi vesistön

rannoilla, eristetään vähintään 10 m:n levyiset ranta

vyöhykkeet, joiden yleensä täytyy olla niittymaata tai

pensaikkoa kasvavaa aluetta. Saman perusasetuksen mukaan on

kielletty veden laatuun kielteisesti vaikuttavien yritysten

perustaminen tai olemassaolevien laajentaminen vesistön

rannoilla 200 metriä lähempänä. Puhdistuslaitteita ei saa

suunnitella vesiensuoj eluvyöhykkeeseen.
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Ävohakkuita ei saa tehdä lohensukuisten kalojen (lisäksi

myös nahkiaisen) kutupaikkoina olevien jokiosuuksien

rannoilla 1 km:n etäisyydellä, tällaisten jokien muissa

osissa 100 m:n ja muiden kalataloudellisten vesistöjen

rannoilla 50 m:n etäisyydellä.

Pyydyksillä ei saa sulkea yli 2/3 joen leveydestä, tämä

mahdollistaa myös kalastuskautena osalle kaloista pääsyn

kutualueille,

Ensisijaisesti kutukalojen suojelua varten on saatettu

voimaan ympärivuotinen kalastuskielto jokisuussa 200 -

500 m:n etäisyydeltä, muutamissa joissa kielto laajenee

ensimmäiseen patoon saakka.

Keväisen massamuutto— ja kutukauden aikana on voimassa

nahkiaisen pyyntikielto 1. maaliskuuta - 30. kesäkuuta.

Pitkän kieltokauden on taattava häiritsemätön nousu jokeen

ja kutu.

Jokaisesta laittomasti pyydystetystä nahkiaisesta täytyy

kalastajan maksaa valtiolle 2 ruplaa vahingonkorvausta.

Nahkiaisjokien talouden parissa työskentelevät etupäässä

kalastuskolhoosit, jotka solmivat kaloj ensuoj eluviranomais

ten kanssa sopimuksen vesistön käytöstä. Sopimuksen mukaan

taloudenhoitajan täytyy pitää kiinni sopimuksessa merkitystä

pyyntijärjestyksestä, tehdä omin voimin ja välinein kala

taloudellisia maanparannustöitä, suojella kalakantaa ja

tietysti seurata kalastussääntöjä. Pääasiallisina pyynti

välineinä käytetään nahkiaisen kalastuksessa mertoja ja

nahkiaisrysiä, Jos sopimuksesta ei pidetä kiinni, se voidaan

purkaa. Kalastuskollioosit ovat tehneet pienessä määrin

maanparannustöitä jokisuiden alueilla (puhdistaminen liet

teestä, kasvillisuudesta).
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3.3 Kalakannan keinotekoinen uudistaminen

Nahkiaiskannan suurentamisen yhtenä mahdollisuutena on
poikasten keinotekoinen vii] eleminen. Nahkiaisen vii] elemisen
mahdollisuuksia on meillä tutkittu 1950-luvulla, jolloin
laadittiin nahkiaisen keinoviljelyn metodiikka. Nykyisin
työskennellään nahkiaisen uudistamisen parissa Sindin kalan
viljelylaitoksessa, jossa vuodessa inkuboidaan keskimäärin

3 miljoonaa poikasta, jotka 6 - 10 päivän ikäisinä lasketaan
Pärnujokeen. Tämän toiminnan tehokkuudesta ei ole tietoa.

4. YHTEENVETO

Yhteenvetona täytyy sanoa, että tähänastinen työ nahkiaisen

ja myös muiden vaelluskalojen suojelemiseksi ei ole ollut
riittävää. Vesieläimistölle tarvittavan ympäristön säilyttä
mistä, joka riittäväliä seivyydellä on määrätty useissa lain
säädännöilisissä asiapapereissa, ei ole tähän asti todelli
suudessa valitettavasti pystytty takaamaan.

Nahkiaisen määrän lisäämiseksi pidämme tarpeellisena:

- välttää nahkiaisen elinympäristön huonontamista

- perusteellisesti tutkia nahkiaisen biologiaa, sen vaati
muksia elinympäristön suhteen, seivittäen tällä tavalla
nahkiaisen vaatimat optimiolosuhteet ja tehdä niiden
säilyttämiseksi tarvittavia toimenpiteitä

- tehostaa kulkuteitä joissa, jotta voitaisiin enemmän
käyttää kutupaikkoja ja elinympäristöä poikasten kasvuun

- selvittää uusien kutupaikkojen ja vanhojen parantamisen,
samoin kuin poikasten istuttamisen tarkoituksenmukaisuus,

ja mikäli nämä toimenpiteet osoittautuvat oikeiksi,
ruveta niitä käyttämään.
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Pääasia nahkiaisen suo] elussa on kuitenkin laadukkaan elin

ympäristön säilyttäminen, etupäässä lisääntymis]oissa.

Valitettavasti suunniteltu] en vesiensuoj elutoimenpiteiden

toteuttamisaika on niin pitkä, että nopeita myönteisiä

muutoksia ei voida odottaa.
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NAHKIAINEN VALTION KALANVILJELY

TOIMINNASSA

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta 26.8.1988 annetun

asetuksen (asetus nro 764) 1 §:n mukaan tutkimuslaitoksen

tehtävänä on muiden tehtävien ohella harjoittaa kalanviljely

toimintaa kalakantojen säilyttämiseksi, lisäämiseksi ja

parantamiseksi. Äsetuksen mukaan tästä tehtävästä vastaa

tutkimuslaitoksen kalanviljelyosasto. Kalanviljelyosaston

tehtävänä on asetuksen 6 §:n mukaan

1) viljeltävien lajien korkealaatuisen mädin ja poikasten

tuotanto;

2) arvokalalajien ja -kantojen säilyttäminen ja lisäämi

nen vilj elytoimenpitein;

3) tuottaa ja istuttaa kaloja tutkimusta ja valtion

velvoitteita varten sekä muihin maa- ja metsätalous-

ministeriön hyväksymiin tarkoituksiin;

4) rapujen ja nahkiaisten ja muiden vastaavien vesi-

eläinten viljely ja istuttaminen;

5) johtaa ja valvoa valtion kalanviljelylaitoksia sekä

niille kuuluvien luonnonravintolammikoiden käyttöä

ja hoitoa;

6) sopimuskasvatustoiminnan järjestäminen;

7) rodunjalostus sekä kalanviljelyn koe- ja kehittämis

toiminta; sekä

8) valtion kalanviljelytoiminnan muiden tehtävien hoita

minen.
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Kalanviljelyosaston toiminnassa tulee asetuksen mukaan

erityisesti kiinnittää huomiota uhanalaisten arvokalojen ja

-kantojen säilyttämiseen. Asetuksen 32 §:ssä todetaan, että

mitä tässä asetuksessa on säädetty kalasta, koskee soveltuvin

osin myös rapuja ja nahkiaisia sekä muita vastaavia vesi-

eläimiä.

Nahkiainen kuuluu siis mitä ilmeisimmin valtion kalanviljelyn

toimialaan. Nahkiaiseen on valtion kalanviljelytoiminnassa

kuitenkin kiinnitetty toistaiseksi vain vähän huomiota.

Vuonna 1988 laaditussa tarkastelussa “Valtion kalanviljelyn

tavoitteet” (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 1988)

nahkiainen mainitaan ainoastaan luvussa, joka käsittelee

valtion kalanviljelyn tarpeita Pohjois-Suomessa. Tarkas

telussa todetaan, että nahkiainen hoidetaan rakennetussa

joessa ylisiirtopyynnillä, ja että nahkiaiskantoja pyritään

hoitamaan kalastussäännöllä ja vesiensuojelulla sekä siirto

istutuksilla. Selkämeren ja Suomenlahden osalta nalikiaista

ei ole edes mainittu.

Käsitys nahkiaiskantojen hoidosta ylisiirtopyynnillä ja

siirtoistutuksilla on kuitenkin otettava uuteen tarkasteluun.

Syynä tähän on maamme kalatautitilanteen kehitys ja tästä

seuraava pyrkimys vähentää kalojen siirtoa meri- ja sisävesi

alueiden välillä. Merialueelta pyydetyt ja padon yli samaan

tai uuteen vesistöön siirretyt nahkiaiset muodostavat poten

tiaalisen uhan vakavien kalatautien, kuten BKD tai IPN,

levittäjinä. Näin on etenkin alueilla, joissa nahkiaiset

joutuvat kosketuksiin sellaisten kalanviljelylaitosten

kanssa, joissa em. tauteja tavataan. Käsitykseni mukaan

tällainen tilanne on todellinen mm. Perämeren alueella jo

tänä päivänä. Tilanne saattaa aikaa myöten johtaa siihen,

että nahkiaisten siirtäminen kielletään maamme eläinlääkintö

viranomaisten toimesta kokonaan tai ainakin siirto tulee

vaikeutumaan,
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Mikäli nahkiaisten siirtoistutuksista halutaan päästä eroon

tai niitä edes vähentää ja samalla hoitaa nahkiaiskantoja

istutuksin jää ainoaksi vaihtoehdoksi nahkiaisistukkaiden

viljeleminen. Viljely edellyttää naNciaisen viljelybiologian

ja -tekniikan tutkimusta ja viljelymenetelmien kehitystyötä,

joissa olemme vasta alkutaipaleella. Valtion kalanviljely

laitosten piirissä ei ole tällä hetkellä valmiuksia nahkiaisen

viljelyyn laajassa mitassa. Nahkiaisen viljelyn tutkimukseen

ja kehittämistyöhön olisi saatava mukaan kalanviljelyn asian

tuntijoita. Tällä hetkellä nahkiaisen viljelyn kehittämis
toiminta ei liity Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen
kalanvil] elyn tutkimusalan tutkimusohj elmiin.

Nahkiaisen viljely mahdollistaa myös eri kantojen ylläpidon

mikäli tämä koetaan tarpeelliseksi Eri kantoja viljelyyn

otettaessa on kuitenkin muistettava, että viljelyssä olevien

kantojen lisääminen lisää aina istukkaiden tuotantokustan
nuksia etenkin, jos istukasviljely perustuu emokalan
viljelyyn. Tämä merkitsee sitä, että kantojen eriytetty
viljely edellyttää painavia perusteluja eriytetyn viljelyn
puolesta, mm. kantojen geneettisen erilaisuuden ja kantojen
erilaisten istutustuloksen selvittämistä.

Valtion kalanviljelyn meneillään olevat rakennushankkeet
voivat hyödyttää myös nahkiaisen tulevaisuutta. Selkämeren
alueelle on suunniteltu emokalojen pyyntilaitteita lohen,
meritaimenen ja siian luonnonmädin hankintaa varten. Meri
karvian yksikön rakennustyöt alkanevat jo ensi vuonna.
Harjavaltaan rakennettavaan yksikköön saadaan myös hautomo
tiloja, joita voidaan käyttää myös nahkiaisen viljelyyn.
Suomenlahdelle on suunniteltu vastaavia mädinhankinta
yksiköitä, mutta alueen kalaporrashankkeista johtuen ne tuskin
toteutunevat vastaavassa iaaj uudessa kuin Selkämeren alueella.
Perämeren alueelle on suunniteltu Simojoen kalanviljely
laitosta. Laitoksen tavoitteiden asettelussa ei nahkiaisen
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ole kuitenkaan nähty edellyttävän valtion kalanviljely

toimintaa. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen hallitus

on kuitenkin po. laitoksen tavoitteet Ja tehtävät hyväksyes

sään edellyttänyt, että jatkosuunnittelun aikana selvitetään

missä määrin Simojoen laitoksen on tarpeen osallistua Perä

meren alueen muiden arvokkaiden kalalajien ja -kantojen

kuin Simojoen lohen mädinhankintaan ja tuotantoon. Tämä

saattaisi merkitä, että nahkiaisenkin osuus Simojoen kalan

viljelylaitoksessa voidaan punnita uudelleen etenkin, jos

siirtoistutukset vaikeutuvat.
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