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Kyyveden	Koiraselän	koekalastus	2017	

Johdanto	

Koiraselkä-Mustanselkä on salmiyhteydellä Kyyveden pääaltaaseen oleva erillinen vesistönosansa, johon
kuuluvat lisäksi ahtaan salmiyhteyden takana olevat Ala- ja Ylä-Sitrot. Koiraselkä-Mustanselän
pintavesityyppi on runsashumuksinen järvi, mikä tarkoittaa keskisyvyydeltään yli kolmimetrisiä järviä, joissa
humuspitoisuutta kuvaava väriluku ylittää 90 mg Pt/l. Itse Koiraselän keskisyvyys on 3,5 metriä ja suurin
syvyys ympäristötietojärjestelmä Hertan mukaan 26 metriä. Sitrojen osa-altaat ovat huomattavasti
Koiraselkää ja Mustanselkää matalampia ja niiden suurin syvyys onkin vain 3,5 metriä. Tutkimusalueelle tulee
hajakuormitusta maa- ja metsätaloudesta sekä luonnonhuuhtoumana. Pistemäistä kuormitusta kohdistuu
Ylä-Sitroon Pyöreäsuon ja Ala-Sitroon Lintusuon turvetuotantoalueilta. Kokonaisfosfori- ja typpipitoisuuksien
perusteella järveä voidaan luonnehtia reheväksi. Järven ekologinen tila on vuonna 2013 julkaistussa
ekologisen tilan luokittelussa hyvä. Ekologinen luokitus huomioi järven humustyypin ja on aiempia luokituksia
vähemmän kriittinen tummavetisyydelle.

Koekalastus tehtiin Koiraselän kalastollisen tilan selvittämiseksi sekä täydentämään tulevia ekologisia
tilaluokituksia. Osakaskunnan toimijat suorittivat kalastukset Etelä-Savon ELY-keskuksen ohjeiden mukaan
satunnaisesti arvotuilla koekalastusruuduilla.

	

Aineisto	ja	menetelmät	

Koiraselän koekalastus suoritettiin standardisoidulla verkkokalastusmenetelmällä (SFS-EN 14757: 2005).
Kalastuksessa käytettiin NORDIC-yleiskatsausverkkoja, jotka ovat 30 metriä pitkiä ja 1,5 m korkeita. Verkko
koostuu 12 paneelista, joissa on eri solmuvälejä kuvan 1 mukaisessa järjestyksessä. Koekalastuksen tekivät
alueen osakaskunnan aktiivisimmat jäsenet talkoovoimin.

Kuva 1. NORDIC-yleiskatsausverkon solmuvälit.

Koekalastus suoritettiin viitenä verkkoyönä 7.–9.8. ja 14.–15.8.2017 välillä kalastaen kaikkiaan 39
pyyntiruutua 30 metrin verkolla kerran. Verkkojen pyyntiaika oli alkuillasta (18:00) seuraavaan aamupäivään
noin 12 tuntia ja eräissä ruuduissa kirjatun mukaan 15 tuntia. Osa verkoista jaoteltiin pintaverkoiksi yli 3,5 m
syvyysaluetta syvempiin osiin. Näillä alueilla voidaan erottaa kaikkiaan neljä erillistä yli 10 metrin syvännettä,
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joista yksi sijaitsee Mustaselällä ja loput Koiraselällä. Verkkoja jyvitettiin kolmeen syvyysvyöhykkeeseen
niiden pinta-alan suhteessa. Alle 3 m syvät alueet kattoivat 40 % koko Koiraselän-Mustanselän ja Sitrojen
alasta ja niille kohdennettiin 16 verkkoa. Syvyydeltään 3–10 m:n väliin osuviin pyyntiruutuihin jaoteltiin 11
pohja- ja 10 pintaverkkoa. Vastaavasti yli kymmenen metriä syvien alueiden pinta-alaosuus oli alle 6 %, joten
niihin laskettiin ainoastaan kaksi verkkoa. Vesialue jaettiin 100 * 100 m ruutuihin, joihin verkkopaikat
arvottiin mainittu syvyysvyöhykejaottelu huomioiden. Vierekkäisiin ruutuihin ei laitettu verkkoja, vaan mikäli
näin kävi, paikka arvottiin uudelleen (Liite 1).

Koekalastuksen ajankohtana vallitsi kalojen liikkumiseen erinomainen tyyni ja puolipilvinen säätila
päällysveden lämpötilan pysyessä molempina viikkoina 17–18 °C-asteen välillä. Kulunut kesä sen sijaan oli
ollut poikkeuksellisen viileä, mutta tuohon ajankohtaan mennessä esimerkiksi särjen ja ahvenkalojen samana
keväänä syntyneet poikaset olisivat olleet riittävän isoja jäädäkseen esim. viiden ja kuuden millin verkkoihin.
Verkkojen nostohetkellä arvioitiin silmämääräisesti likaantumis- ja limoittumisastetta. Tarkalleen puolet
kaikista verkoista olivat olleet koettaessa joko merkinnällä "likainen", "mutainen" tai "erittäin likainen".

Tulokset	

Koiraselän koekalastussaalis elokuussa 2017 oli hyvin niukka sekä keskimääräisen saalisbiomassan
(227 g/verkko) että kappalemäärän (4,2 kalaa/verkko) osalta. Pyynnissä olleista 39 verkosta yhdeksän oli
täysin tyhjiä ja monessa verkossa saaliina oli vain yksi tai kaksi kalaa. Saaliiksi saatiin vain kahdeksan eri
kalalajia (Taulukko 1). Tavanomaisista järvikalalajeista haukea, jota esiintyy kalastustiedustelun mukaan
alueella kohtalaisesti tai runsaasti (Alaja 2018), saatiin yksi kappale. Kokonaissaaliin massasta n. 21 % oli
särkikaloja, ja särkien osuus kaikkien särkikalojen yhteispainosta oli n. 30 %. Ahven, kuha ja lahna olivat
koekalastuksen runsaimmat lajit (Kuva 2).

Särkien pituuksia ei mitattu. Koesaaliin tiheäsilmäisimmillä verkkopaneeleilla (10 mm) saatujen särkien
keskipaino oli 11 g (kaikissa verkkoharvuuksissa 17 g), joten tämän perusteella on epäsuoria viitteitä, ettei
saaliissa ollut saman vuoden alkukesänä syntyneitä särkiä. Tämä saattaa johtua Nordic-verkon heikosta
pyytävyydestä pienten särkien osalta, mutta ennen kaikkea koko kesäkuun ja valtaosan heinäkuutakin
vallinneista viileistä veden lämpötiloista, jotka ovat hidastaneet pienten särkien kasvua.

Suurin osa ahvensaaliista koostui painoltaan ja kappalemääräisestikin kaksikesäistä vanhempiin ikäluokkiin
kuuluvista kaloista. Aineiston perusteella ahventen kahta ensimmäistä ikäluokkaa esiintyi saaliissa vain
hieman, sillä tiheimmissä verkkopaneeleissa oli vain yksittäisiä alle 6 gramman ahvenia. Saatujen ahventen
(55  kpl)  keskipaino  oli  55  g,  mikä  on  keskikooksi  suuri  ja  petoahvenpainotteinen.  Petomaisia  yli  15  cm:n
pituisia ahvenia oli saaliissa hyvä määrä; kappalemääräisesti 40 % ja massan osalta lähes 80 % koko
ahvensaaliista. Kuhan alle 20 g:n poikasia saatiin saaliksi seitsemän yksilöä ja vain yksi hauenpoikanen, mikä
liittynee itse pyyntimenetelmään. Petokalojen, joihin myös yli 15 cm:n pituiset ahvenet on laskettu, osuus
kokonaissaaliin massasta oli 68 % ja 30 % lukumäärästä, mikä on erittäin hyvä osuus. Nordic-
koeverkkomenetelmä antaa tunnetusti usein aliarvioidun kuvan haukien sekä suurten kuhien määrästä
populaatiossa. Aineiston suurin kala oli 774 g painanut kuha. Koiraselän kuhakannan osalta hyvä piirre on se,
että saaliissa esiintyi niin parigrammaisia samana kesänä syntyneitä kuhanpoikasia kuin kaksi isompaa kuhaa
(666 ja 774 g) sekä näiden välistä olevia kuhia. Ala- ja Ylä-Sitrolla ei kuhia esiintynyt lainkaan.
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Taulukko 1. Koiraselän-Mustaselän koekalastuksessa saadun saaliin jakauma lajeittain. Huomaa, että ahventen osalta
petokalojen kokoluokkaan kuuluvat >15 cm:n pituiset ahvenyksilöt (22 kpl) on eritelty, ja kaikkien ahventen keskipaino
on 55 g.

Laji
Kokonaissaalis

(g)
Yksikkösaalis

(g/verkko)
Kokonaissaalis

(kpl)
Yksikkösaalis
(kpl/verkko)

Keskipaino
(g)

Ahven <15 cm 680 20,0 33 1,0 20,6
Ahven >15 cm 2328 68,5 22 0,6 105,8
Hauki 18 0,5 1 0,0 18,0
Kiiski 98 2,9 13 0,4 7,5
Kuha 2931 86,2 20 0,6 146,6
Kuore 22 0,6 5 0,1 4,4
Lahna 1080 31,8 15 0,4 72,0
Salakka 43 1,3 3 0,1 14,3
Särki 510 15,0 30 0,9 17,0
Yhteensä 7710 226,8 142 4,2 54,3
Ahvenkalat 6037 177,6 88 2,6 68,6
Petokalat 5277 155,2 43 1,3 122,7
Särkikalat 1633 48,0 48 1,4 34,0

Kuva 2. Koiraselän koekalastuksissa saatujen runsaimpien kalalajien osuudet kokonaisbiomassasta (%). Muihin
kalalajeihin kuului erittäin vähäinen määrä kuoreita, kiiskiä, salakoita ja hauki.
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Ekologinen	luokitus	

Saadusta koeverkkoaineistosta laskettiin kalastolle ekologinen luokitus Suomen ympäristökeskuksen (SYKE)
ohjeiden mukaan (Aroviita ym. 2012). Todennäköisesti pohjan huonosta happitilanteesta tai verkkojen
likaisuudesta johtuen tyhjiksi jääneitä verkkoja (5 kpl) ei huomioitu kalastomuuttujien laskennassa
koekalastusstandardin ohjeiden mukaan (Olin ym. 2014). Nykyisessä luokittelumenetelmässä käytetään
neljää muuttujaa: kokonaisbiomassa verkkoa kohden, kokonaisyksilömäärää verkkoa kohden, särkikalojen
biomassan osuutta kokonaisbiomassasta ja indikaattorilajeja (Taulukko 2). Arvioitaessa kalaston tilaa
pienenevillä yksikkösaaliilla, mihin on osoitettavissa nykyisestä ja aiemmasta voimakkaasta piste- ja
hajakuormituksesta aiheutuvat perusteet, osoittavat kokonaisbiomassa ja yksilömäärä välttävää luokkaa.
Särkikalojen biomassaosuus oli koekalastuksen perusteella erinomainen, mutta särkikalojen vähäisyyteen
alueella voi vaikuttaa toisaalta myös ajoittainen veden happamuus. Varsinaisia indikaattorilajeja ei saatu,
mutta vesialueella tiedetään saatavan ajoittain madetta. Koska tässä toteutetussa koepyynnissä ahventen ja
särkien nollavuotiaita ei saatu saaliiksi, voidaan varmuudella vain kiisken ja kuhan osalta sanoa niiden
populaatiorakenteen olevan normaali. Indikaattorilajimuuttuja voisi saada tyydyttävän tai sitä huonomman
luokan. Kokonaisluokka määräytyi taulukon 2 lihavoidulla osoitettujen muuttujien keskiarvona, mikä osoitti
Koiraselän kalastoluokaksi tyydyttävän.

Taulukko 2. Runsashumuksisen (Rh) järven kalastomuuttujien vertailuarvot ja luokkarajat (Aroviita ym. 2012).
Koiraselän-Mustanselän-Sitrojen tapauksessa on käytetty ensisijaisena pienenevän biomassan ja yksilömäärien rajoja
alueella esiintyvän pistemäisen kuormituksen takia. Pieneneviä biomassoja ja yksilömääriä käytetään erityisesti
tapauksissa, joissa on tiedossa olevia happamuustasoa alentavia tai toksisia ympäristöön kohdistuvia ihmistoimintoja.

Luokkarajat
Muuttujat Koiraselkä-Sitrot VA E/Hy Hy/T T/V V/Hu HuAlar

Biomassa, pienenevä (g/verkkoyö) 226,8 (V) 727 534 401 267 137 0
Biomassa, suureneva (g/verkkoyö) 226,8 727 828 1011 1297 1811 2997
Yksilömäärä, pienenevä (kpl/verkkoyö) 4,2 (V) 24,3 13,6 10,2 6,8 3,4 0
Yksilömäärä, suureneva (kpl/verkkoyö) 4,2 24,3 32,1 41 56,6 91,5 239
Särkikalojen biomassaosuus (%) 21,2 (E) 33,8 38,8 44,2 51,4 61,4 76,2

Pohdinta	

Kalaston tyydyttävän alarajalla oleva ekologinen tila osoittaa huonompaa luokkaa, mitä Koiraselän
ekologinen luokitus vuosina 2008 ja 2013. Saalista saatiin sekä kappalemääräisesti että biomassaltaan
huomattavasti vähemmän verrattuna runsashumuksisiin vertailujärviin. Tähän saattoi vaikuttaa
pyyntiruutujen määrä ja niiden alueellinen jakautuminen, mutta myös aiemmin kesällä 2017 vallinneet viileät
sääolot, jolloin kalojen kasvu on ollut hidasta. Myös verkkojen likaisuus on voinut vaikuttaa vähäiseen
saaliiseen. Pienimpien särkien ja haukien puuttuminen on ainakin osittain yhteydessä myös siihen, että
koeverkkoja ei käytännön syistä sijoitella tiheämmän kasvillisuuden alueille ja aivan lähelle rantoja.
Haukikannan vahvuudesta millään osa-alueella ei tästä voi vetää suurempia johtopäätöksiä. Koska kaiken
kaikkiaan kalamäärä tällä Kyyveden alueella on hyvin niukka ja niukaksi todettu myös velvoitetarkkailujen
koepyynneissä vuosina 2007, 2012 ja 2017 (Alaja 2013, 2018), ei millään nyt koekalastetuista alueista tule
panostaa perinteiseen hoitokalastukseen.
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LIITE 1

Koeverkkojen sijainnit Kyyveden Koiraselällä vuonna 2017
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