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1. Johdanto
Vähä-Tiilijärvellä havaittiin poikkeuksellisen voimakas sinileväkukinta kesällä 2018, minkä seurauksena järven
tilaa ja sen heikentymiseen johtaneita syitä on viime vuosina tutkittu intensiivisesti. Monien muiden tekijöiden ohella myös järven ravintoverkon rakenteen tiedetään vaikuttavan paljonkin siihen, kuinka tehokkaasti
eläinplankton pystyy säätelemään planktonlevien runsautta. Jos eläinplanktonia syöviä kaloja on paljon, saattaa levää tehokkaasti suodattavien suurikokoisten vesikirppujen tiheys laskea niin alhaiseksi, että seurauksena on sinilevien runsastuminen. Koska Vähä-Tiilijärven eläinplanktonyhteisössä vallitsevat hyvin pienikokoiset yksilöt (Kuoppamäki 2020), on perusteltua olettaa, että järven kalasto on ylitiheä. Järven särki- ja
ahvenkantoja onkin alettu harventaa hoitokalastuksella keväällä 2020. Kalaston runsaudesta ei ole kuitenkaan vielä saatu täyttä varmuutta. Hoitokalastuksen saalis ei ollut erityisen suuri, eivätkä myöskään kesällä
2019 tehtyjen verkkokoekalastusten yksikkösaaliit olleet kovin korkeita (Etholén 2019). Toisaalta särjen ja
ahvenen kokojakauma oli voimakkaasti painottunut pieniin yksilöihin, joiden pyydystettävyys verkoilla on
heikko (Olin & Malinen 2003). Kalaston runsauden arviointi onkin Vähä-Tiilijärvellä haastavaa, eikä nopeaa ja
kustannustehokasta menetelmää ole tarjolla. Hoitokalastussaaliiden perusteella voidaan mahdollisesti vuosien kuluttua arvioida alkuperäinen kalamäärä, mutta kunnostustoimien suunnittelun kannalta tämä tieto
tulee liian myöhään. Toistaiseksi joudutaankin tyytymään epäsuoriin menetelmiin, jotka antavat suuntaaantavaa tietoa kalamäärästä. Edellä mainitun eläinplanktontutkimuksen lisäksi kalatiheyttä voidaan epäsuorasti arvioida myös määrittämällä kalojen kasvunopeus. Etenkin särkikaloilla kasvunopeus riippuu usein voimakkaasti tiheydestä: mitä tiheämpi kalasto, sitä vähemmän ravintoa kalaa kohti ja hitaampi kasvunopeus.
Kalaston tiheyden lisäksi ravintoverkon toiminnan arviointi vaatii tietoa kalojen ravinnosta. Vaikka eläinplanktonin tiedetäänkin yleisesti kuuluvan ahvenen ja särjen ruokavalioon, syövät nämä kalat myös monia
muita ravintokohteita. Jos eläinplanktonravinnolla on vain pieni merkitys esimerkiksi ahvenen ravinnossa, ei
voida olettaa ahvenkannan merkittävästi heikentävän eläinplanktonyhteisön laidunnustehoa. Usein vallitseva tilaanne on se, että kalat käyttävät eläinplanktonia tehokkaasti ravinnokseen, mutta vain pienikokoisina.
Näin ollen tiedot eri kalalajien ja erikokoisten kalojen ravinnosta auttavat hoitokalastuksen kohdentamisessa
juuri niihin kaloihin, jotka todella säätelevät suurikokoisen eläinplanktonin runsautta ja siten mahdollisesti
vaikuttavat sinilevien runsastumiseen.
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli 1) arvioida Vähä-Tiilijärven särkien kasvunopeutta sekä 2) selvittää erikokoisten särkien ja ahventen ravinnonkäyttöä. Kasvututkimuksen perusteella pääteltiin, viittaavatko tulokset
ylitiheään kantaan ja ravintotutkimuksen perusteella arvioitiin, mitkä lajit ja kokoluokat säätelevät levää laiduntavan eläinplanktonin runsautta. Tuloksia voidaan suoraan hyödyntää Vähä-Tiilijärven hoitokalastuksen
suunnittelussa.

2. Aineisto ja menetelmät
Kasvututkimuksen särkinäyte otettiin hoitokalastuksen katiskasaaliista 21.-23.4.2020. Näytteeseen valikoitiin
eripituisia kaloja siten, että saatiin mahdollisimman edustava käsitys särkien iästä pituuden suhteen. Ikämääritykset tehtiin pääsääntöisesti hartian lukkoluusta. Joillakin kaloilla käytettiin myös suomua luusta
tapahtuneen määrityksen tueksi. Kaikkiaan määritettiin 115 särjen ikä (taulukko 1). Vähä-Tiilijärven särjen
kasvua vertailtiin muiden Etelä-Suomen järvien särkien kasvuun.
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Taulukko 1. Vähä-Tiilijärven kalojen kasvu- ja ravintonäytteiden lukumäärät kesällä 2020.
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Ahvenen ja särjen ravintonäytteet pyydettiin verkoilla kolmena päivänä: 10. kesäkuuta, 10. heinäkuuta ja 6.
elokuuta 2020. Verkotuspäivät pyrittiin sovittamaan mahdollisimman lähelle eläinplanktonnäytteiden ajankohtia (Kuoppamäki 2020). Verkot (2 Nordic ja 2 Baltic-verkkosarjaa) asetettiin pyyntiin vaihteleville syvyyksille ja eri puolille järveä. Vähähappista alusvesikerrosta pyrittiin kuitenkin välttämään. Verkkoja koettiin
tiheävälisesti 1-2 tunnin välein ja niiden paikkaa vaihdettiin, jos saalista tuli niukasti. Pyynti lopetettiin, kun
ensisijaisena tutkimuskohteena olleen särjen näytemäärä oli reilut 20 yksilöä. Muuten näytekaloja saatiin
riittävästi, mutta kesäkuun pyynnin ahvensaalis jäi ainoastaan 13 yksilöön (taulukko 1 ja kuva 1).
Näytekalat pakastettiin ja analysoitiin myöhemmin laboratoriossa. Ahvenen ravinnonkäyttöä tutkittiin pistemenetelmällä (esim. Hynes 1950, Windell 1971). Särjen käyttämä ravinto arvioitiin suolen ensimmäisestä
kolmanneksesta tilavuusmenetelmällä (Vøllestad 1985, Rask 1989). Eläinplankton määritettiin sukutasolle,
mutta muissa ravintokohteissa tyydyttiin karkeampaan luokitteluun. Kalojen keskimääräistä ravinnonkäyttöä
arvioitiin kahdessa pituusluokassa (ahvenilla alle 10 cm ja suuremmat sekä särjillä alle 14 cm ja suuremmat).

Kuva 1. Vähä-Tiilijärven verkkosaalista 10.6.2020. Kuva: Mika Vinni.
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3. Tulokset
3.1 Särjen kasvu
Vähä-Tiilijärven särkien kasvu on hidasta (kuva 2). Viisivuotiaana särjen pituus on keskimäärin 12 cm, 10vuotiaana 16 cm ja 20-vuotiaana 20 cm. Kaikkein nuorimpien särkien kasvu täytyy kuitenkin olla kohtuullisen
nopeaa, koska nuorimpien näytekalojen, 2-vuotiaiden, keskipituus oli n. 9 cm. Vertailu muihin Etelä-Suomen
järviin paljastaa, että Vähä-Tiilijärven särkien kasvu muistuttaa särkien kasvua rehevissä järvissä, joiden kalakannat ovat tiheitä (kuva 3). Tulokset siis viittaavat siihen, että Vähä-Tiilijärven särkikanta on ravintoresursseihin nähden ylitiheä.
Särkien yksilökohtainen vaihtelu kasvunopeudessa oli huomattavan suurta (kuva 2). Esimerkiksi 10-vuotiaiden särkien pituus vaihteli 12 ja 19 cm:n välillä. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että särkiä mahdollisesti
siirtyy Vähä-Tiilijärvelle ainakin ajoittain Keski-Tiilijärvestä, jossa kalatiheys saattaa olla alhaisempi ja särkien
kasvu siten nopeampaa. Toisaalta yksilöiden väliselle kasvuvaihtelulle voi olla muitakin syitä, kuten erot
ravinnonvalinnassa.

Kuva 2. Vähä-Tiilijärven särkien ikä ja pituus kevään
2020 katiskanäytteiden perusteella. Havaintojen lisäksi
2-25 vuotiaille särjille on sovitettu keskimääräistä kasvua kuvaava potenssifunktio
(yhtälö ja selitysaste kuvassa). Katkoviiva kuvaa särjen keskimääräistä kasvua
alle 2-vuotiaina.

3.2 Särjen ja ahvenen ravinnonkäyttö
Kesäkuun 10. päivänä pyydetyt särjet eivät suureksi yllätykseksi olleet syöneet lainkaan eläinplanktonia (kuva
4). Ravinto koostui vesikasveista ja levistä (50-80 % mahan sisällöstä kokoluokasta riippuen), siitepölystä ja
surviaissääsken toukista. Suuret särjet (≥14 cm) olivat syöneet myös vesiperhosen toukkia. Sen sijaan heinäkuussa pienet särjet (<14 cm) olivat syöneet runsaasti vesikirppuja, etenkin Daphniaa (60 %). Suuret särjet
eivät syöneet eläinplanktonia heinäkuussakaan vaan niiden ravinto koostui kasvimateriaalista, detrituksesta
(hajoavaa eloperäistä ainesta pohjan pinnalta) ja surviaissääsken toukista. Elokuussa pienet särjet olivat syöneet miltei yksinomaan Daphnia-vesikirppuja (90 %). Suuria särkiä ei saatu elokuussa näytekaloiksi.
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Kuva 3. Vähä-Tiilijärven särkien kasvu verrattuna eräisiin muihin Etelä-Suomen järvien särkien kasvuun.
Sipoon Savijärven särkien kasvu 2000-luvulla edustaa särkien kasvua rehevässä järvessä kalakuoleman
jälkeen, kun ravintoa oli tarjolla poikkeuksellisen runsaasti kalaa kohti. Muut vertailujärvet ovat reheviä
järviä, joissa kalatiheys on suuri. Huom. Vähä-Tiilijärven käyrä alkaa vasta ikäryhmästä 2, koska nuorempia
kaloja ei näytteissä ollut.

Ahvenen ravinnonkäyttö oli paljon monipuolisempaa kuin särjen (kuva 4). Eläinplanktonia esiintyi pienten
(<10 cm) ahventen ravinnossa kaikkina tutkimusajankohtina, mutta kesäkuussa sen osuus oli selvästi pienempi kuin muina ajankohtina. Eläinplanktonista Daphnia oli yleisin ravintokohde, mutta ahvenet söivät
myös mm. Bosmina-, Eurycercus- ja Ceriodaphnia-vesikirppuja sekä hankajalkaisia. Pienet ahvenet söivät
myös surviaissääsken toukkia. Vähä-Tiilijärvellä havaitut erot ahvenen ja särjen ravinnonkäytössä ovat
samansuuntaisia muilla järvillä tehtyjen havaintojen kanssa (esim. Horppila ym. 2000, Peterka & Matena
2009).
Huomionarvoista on se, että yli 10 cm pituiset ahvenet eivät syöneet lainkaan eläinplanktonia. Niiden ravinto
koostui surviaissääsken toukista, ahvenista ja särjistä. Lisäksi yksi yksilö oli syönyt kesäkuussa suurikokoisen
(>10 cm) juotikkaan. Pienin kalaa syönyt yksilö oli 16 cm:n pituinen. Toisaalta tulee ottaa huomioon, että
ahvenen kokojakauma oli erikoinen: usein jopa vallitsevana esiintyvää 10-15 cm kokoluokkaa saatiin verkoilla
yhteensä vain kuusi yksilöä.
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Kuva 4. Särjen (ylhäällä) ja ahvenen (alhaalla) ravinnonkäyttö Vähä-Tiilijärvellä kesällä 2020. Näytemäärät
on esitetty pylväiden päällä.
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4. Tulosten tarkastelu
Vähä-Tiilijärven särkien hidas kasvu viittaa pienikokoisista yksilöistä koostuvan eläinplanktonin (Kuoppamäki
2020) tavoin ylitiheään kalakantaan. Kun otetaan huomioon pienten kalojen heikko pyydystettävyys, verkkokoekalastuksen (Etholén 2019) perusteella järven kalastossa vallitsevat voimakkaasti pienikokoiset särjet ja
ahvenet. Ravintotutkimuksen perusteella juuri pienet särjet syövät runsaasti kasviplanktonia laiduntavia
Daphnia-vesikirppuja. Näin ollen vaikuttaa siltä, että Vähä-Tiilijärven ravintoverkon toiminta on järven tilan
kannalta heikkoa ja hoitokalastuksella voidaan mahdollisesti vähentää sinileväkukintojen riskiä.
Kahden nuorimman särki-ikäryhmän kasvusta ei saatu tarkkaa tietoa, koska katiskasaaliista puuttuivat kokonaan 1-vuotiaat kalat ja 2-vuotiaita oli vain muutama. Nämäkin voivat olla pahoin valikoituneita, koska pienikokoisten 2-vuotiaiden yksilöiden pyydystettävyys kutuajan katiskapyynnissä saattaa olla heikompi kuin suurikokoisten 2-vuotiaiden. Joka tapauksessa näyttää siltä, että särjet kasvavat kohtuullisen nopeasti pari
ensimmäistä elinvuottaan, mutta tämän jälkeen, n. 10 cm:n pituudessa, kasvu hidastuu tuntuvasti. VähäTiilijärven särjen kasvu ei ole aivan yhtä hidasta kuin eräissä erittäin rehevissä järvissä, mutta niiden kalasto
koostuukin useista särkikalalajeista, jolloin myös lajien välinen ravintokilpailu on voimakasta. Vähä-Tiilijärven
kalaston (ahven, särki, hauki) huomioon ottaen voidaan särjen kasvua pitää erittäin hitaana.
Ravintotutkimuksen tulosten perusteella sekä särjet että ahvenet syövät kasviplanktonia sääteleviä vesikirppuja pienikokoisina. Särjet näyttäisivät syövän nimenomaan leviä tehokkaasti laiduntavia Daphnia-vesikirppuja, mutta ahvenet hyödyntävät eläinplanktonia monipuolisemmin. Särkien ja ahventen mitätön eläinplanktonin syönti kesäkuussa johtunee vuodenaikaan nähden poikkeuksellisen alhaisesta eläinplanktonbiomassasta (Kuoppamäki 2020), eikä siitä kannata tehdä pitkälle meneviä päätelmiä. Saattaa myös olla, että kesäkuun ravintokalapyynti ajoittui hetkeen, jolloin pinnalla oli erityisen paljon siitepölyä. Särjet syövät sitä mielellään, mikä voi muuttaa hetkellisesti niiden ravinnonottokäyttäytymistä. Todennäköisesti pienet särjet ja
ahvenet syövät eläinplanktonia alkukesälläkin aina kun sitä on runsaasti tarjolla.
Ravintokalapyynnin melko alhaiset saaliit saattoivat johtua päiväpyynnistä. Saattaa nimittäin olla, että pienet
särjet ja ahvenet hyödyntävät ”ulapan” eläinplanktonia etupäässä hämärän aikaan. Mahdollisesti Vähä-Tiilijärven suhteellisen kirkas vesi yhdistettynä hauen, suurten ahventen ja kalansyöjälintujen esiintymiseen
(kuva 5) muodostaa pikkukaloille liian suuren saalistusuhan hyvissä valaistusolosuhteissa. Päiväaktiivisen ja
näköaistin varassa saalistavan ahvenen ulappaeläinplanktonin syönti keskittynee lyhyisiin ilta- ja aamuhämäräjaksoihin (Rask 1986, Diehl 1988), mutta särjet pystyvät saalistamaan eläinplanktonia läpi yön (Diehl 1988).
Saaliit olisivat saattaneet olla paljon suuremmat hämärän aikaan, ja mahdollisesti myös eläinplanktonravintoa syöneiden kalojen osuus olisi voinut olla suurempi. Näin ollen etenkin särjen merkitys Vähä-Tiilijärven
eläinplanktonin säätelijänä voi olla vielä suurempi kuin tämän ravintotutkimuksen perusteella voisi päätellä.
Tämän tutkimuksen perusteella riittävän tehokas hoitokalastus saattaa vähentää levää syövien vesikirppuihin
kohdistuvaa saalistusta ja siten parantaa eläinplanktonyhteisön laidunnustehoa. Hoitokalastus kannattaa
kohdistaa nimenomaan särkeen ja käyttää sellaisia pyyntimuotoja, joilla saadaan myös pieniä yksilöitä.
Tämän tutkimuksen ja aikaisempien selvitysten perusteella juuri pienikokoiset särjet ovat Vähä-Tiilijärven
ravintoverkossa ratkaisevassa asemassa. Tämä voidaan ottaa huomioon esimerkiksi järjestettäessä pilkkikilpailuita: suositeltavin kilpailumuoto olisi särkiin kohdistuva lukumääräkilpailu. Pienten särkien määrää voidaan säädellä myös vaalimalla petokalakantoja. Vähä-Tiilijärven haukien ja suurikokoisten ahventen kalastuspaine olisi hyvä pitää mahdollisimman pienenä.
Tietoa Vähä-Tiilijärven kalaston tilasta ennen hoitokalastusta olisi hyvä vielä täydentää keväällä 2020 pyydettyjen ahventen kasvuselvityksellä. Mikäli hoitokalastuksella onnistutaan harventamaan tuntuvasti kalamää-
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rää, pitäisi sekä särjen että ahvenen kasvu nopeutua selvästi. Tämän selvittämiseksi molempien lajien kasvuselvitys kannattaisi uusia muutaman vuoden päästä. Koska eläinplanktontutkimus kertoo varsin kustannustehokkaasti ravintoverkon tilasta, kannattaisi sekin toteuttaa viimeistään muutaman vuoden kuluttua.

Kuva 5. Saalistavia kuikkia. Kalansyöjälintujen on todettu vaikuttavan voimakkaasti planktonsyöjäkalojen
liikkeisiin (esim. van Eerden ym. 1993).
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