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RYSAKALASTUSSAALI I DEN
RAKE__N N E JA KALASTU KSEN
KESTAVYYS

Timo Ruokonen

Nostctta sirkikaloista -hankkccn kcviiéin 2019 pilottikohtcidcn (Picni Raudanvcsi, Hauki-
vesi, Puruvcsi, Ruokojiirvi) ryséisaalista ja kalaston rakcnnctta arviointiin séirjcn, ahvcncn ja
lahnan osalta ja samalla arvioitiin kalastuksen kestéivyyttii olemassa olevicn aineistojen ja
vasta valmistuneen vajaasti hyiidynnettyjen kalalajien saalispotcntiaaliarvion (Ruokonen
yIn. 2019) pohjalta. Saaliin hyédynncttiivyyttii elintarvikkccksi selvitcttiin kalalajeittain
yhtcistyéssii kalajalostajicn kanssa sckéi tcoriatasolla kiiyttéien vertailupohjana Suomcn (2017)
tekemiiéi sclvitysti jalostukseen kelpaavista kalalajeista ja kokoluokista. Liséiksi selvitettiin
sirkikalojcn vaclluksia Picncn Raudanvcdcn ja Haukivcdcn viilillii hiilcn ja typcn vakai-
den isotooppien avulla. Kohtcct, mcnctclmiit ja tuloksct on csitetty tarkcmmin crilliscssii
raportissa (Ruokonen 2019).

RYSASAALIIT, KOKORAKENNE JA HvéoYNNETTtYs
Kaikkien pilottikohteiden saalis koostui péiéiosin séirjistéi, lahnoista sekéi ahvenista. Elin-
tarvikkceksi hyiidynncttéiviin kalan osuus saaliissa vaihtcli kohtciden véililléi. Haukivcdcn
kokonaisrysiisaalis oli yhtccnsii noin 2 500 kg, josta jalostuksccn sovcltuvan kalan osuus oli
noin 36 prosenttia saaliista péiéiosan ollessa lahnaa ja siirkeii. Loppuosa saaliista oli pientii
sirkcii, ahventa ja lahnaa, jotka menivét rchuksi. Puruvedcn noin 8 000 kilon rysisaaliista
011 noin 2 500 kg jalostuksccn sovcltuvia suuria lahnoja, jotka toimitcttiin kalanjalostajallc.
Jalostukseen vietyjen lahnojen osuus oli noin 33 prosenttia kokonaissaaliista. Rysiisaalisniiyt-
tciden pcrustcella iso osa muusta saaliista oli jalostuksecn sovcltumatonta picntéi sirkikalaa ja
ahvcnta. Picnen Raudanvcden ja Ruokojiirvcn rys's'lsaaliit olivat piiéiosin pientii siirkcii, lahnaa
ja ahventa, ja saaliista vain pieni osa oli clintarvikkccksi hyiidynnettiiviin kokoista kalaa.

SARJEN JA LAH NAN KASVU
Siirjen kasvu vaihteli tutkimusvesistiijen véilillii (kuva 1). Elintarvikekéiyttéiin soveltuvaan
kokoon (15 cm) kasvu vci kcskimiiiirin Ruokojiirvcssii ncljii vuotta, Haukivcdessé ja Picncsséi
Raudanvcdcssii viisi vuotta (kuva 1A). Tutkimuskohtcista isoimmissa ja karuimmissa Puru-
vedesséi ja Pielisessii elintarvikekokoon (15 cm) kasvu kesti keskiméiiirin kuusi vuotta (kuva 1).
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Kuva 1. Sérjen (A)ja lahnan (B) keskimééréinen kasvu (i 95 % luotettavuusvéli) tutkimusjérvillé. Elin-
tarvikkeeksi (kalamassa) kéytetyn kalan yleinen véhimméismitta merkitty punaisella katkoviivalla.

Lahnan kasvu clintarvikckokoon (30 cm) vci Haukivcdcllii ja Puruvcdcll'ai kcskimiiéirin
kahdeksan vuotta (kuva 1B). Piencllii Raudanvcdcllii kasvu oli hicman nopeampaa, ja mas-
sakalakoko saavutcttiin keskiméiéirin scitscméin vuodcn iéisséi. Mitatun aineiston perusteella
3O cmzn pituincn lahna painoi mitatun ainciston pcrustcclla noin 210 grammaa. Kilon
painosct lahnat olivat kcskiméiéirin noin 48—49 cm pituisia, ja niihin mittoihin kasvami-
nen kesti Puruvedelléi, Haukivedellii ja Pienelléi Raudanvedell'él 13—14 vuotta. Vanhimmat
niiytckalat saatiin Haukivcdelti, ja niillii oli ikéiéi 20-24 vuotta.

KALASTU KSEN KESTAVYYS PILOTTIKOHTEILLA

Voimakas pyynti kutu- tai kertymiialucclla voi romauttaa kalakannan nopcastikin, jos
iso osa tietyn alucen kutukannasta kalastetaan. Osalla kohteista ryséipyynneisséi saatiin
saaliiksi isoja lahnoja, jotka olivat 12-24 vuotta vanhoja. Lahnojen kasvu on hidasta, ja
kalastajicn kokcmustcn mukaan suurimmat yksilfit hiiviiiviit nopcasti saaliista voimakkaasti
kalastetuissa vesisséi (Ruokoncn yIn. 2019). Muidcn lajicn osalta saalisméiéiriit olivat kuitcn-
kin melko pieniéi, joten niiden osalta kalastus téissii laajuudessa ei todennéikbisesti uhkaa
kalakantoja koko jéirven mittakaavassa. Jos isoja lahnoja kalastctaan jatkossa tehokkaasti
kutuaikaan, on tarpcen tchdii saalisscurantaa (saalis, pyyntiponnistus, koko- ja ikiijakauma)
ja seurata, muuttuuko saaliin rakenne ja yksikkésaalis, sekii sclvittiiii kutukalojen liikkeitéi
ja kertymistéi alucclle tarkcmmin.

SARKIKALOJEN \(AELLU KSET PIENELLA
RAUDANVEDELLA
Kcvéiisct kutuvaclluksct ovat tyypillisiii siirkikaloillc, jolloin picniinkin vesistiiihin saattaa
kertyii runsaasti kalaa laajalta alueelta. Kalojcn kertyminen laajalta alueelta kuitenkin vai-
keuttaa kalakannan koon arviointia ja sopivan saalistason méérittelyi. Picnen Raudanvedcn
kalastuksen kestiivyyttii arvioitiin sclvittiimiilléi, tapahtuuko Picnen Raudanvcdcn ja Hau-
kiveden viililléi kevéiistéi kalojcn vaellusta Haukivedestéi Pien-Raudanvedelle lisiiiintymiiéin.
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Lahnojen ja séirkien mahdollisia liikkeitii jiirvien véilill'zi tutkittiin hiilen ja typen vakaiden
isotooppicn avulla ottamalla lihasniiyttcitéi Piencltéi Raudanvcdcltii (tutkimusaluc) ja Hau-
kivcdcltii (kontrollialuc) pyydctyistii kaloista muun kalaniiytteenoton yhtcydcssii. Niiyttcitéi
otettiin toukokuussa 2019 kalastusjakson alussa, keskivaihcilla ja lopussa.
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Kuva 2. Lahnan (A)ja séirjen (B) lihaksen hiilen ja typen isotooppiarvot Pieneltz'é Raudanvedelté ja
Haukivedelté toukokuussa 2019 eri ajankohtina kerétyissé yksiléissé.

Lahnan hiilen ja typen isotooppiarvojcn kcskiarvot crosivat Piencn Raudanvcdcn ja Hauki-
vcden viilillii, ja erot olivat selviii kaikkien néiytteenottokertojen véilillii pyyntijakson alusta
loppuun (kuva 2A). Lahnan osalta isotooppiarvoissa oli kuitenkin jonkin vcrran péiiillck-
kiiisyytt'a'l, mikii voi johtua kalojcn liikkcistéi vesistéjen véilill'si tai yksiléidcn v'a'llisistéi ravin-
nonkiiyttiieroista. Osa lahnoista voi olla vaeltanut Pieneen Raudanvetcen muualta, mutta
suurin osa kaloista voi 011a Pienesséi Raudanvedesséi kasvancita. Vastaavasti Haukiveden
rysiisaaliissa picncllii osalla lahnoista oli selviisti Haukivcdcn kcskimiiiiriiisistii isotooppi-
arvoista poikkcavat arvot. Osa Haukivcdcllii rysiiéin uincista lahnoista voikin 011a pcréiisin
vesireitin rehevirnmiltéi alueilta, tai ne ruokailevat muista yksiliiist'él poikkeavalla tavalla.
Jos kcviiilléi 2019 otctut niiytckalat cdustavat normaalitilannctta Picnelli Raudanvcdelli,
kcviitpyynti kohdistunec péiiiasiassa paikallisiin lahnoihin.

Sirkicn hiilen ja typen isotooppiarvot crosivat sclviisti vesistéijcn viililléi, ja crot olivat sclviit
molcmpina n's'lyttccnottoajankohtina (kuva 2B). Tuloksct voidaan tulkita siren, cttii tutki-
musajankohtana Pieneltii Raudanvedeltéi pyydetyt kalat olivat sicll'zi kasvaneita eik'zi kaloja
tullut muualta pyyntiajankohtaan mennesséi. Ellci sfirkiéi vaclla alueelle myiihemmin vesien
lémmcttyii, Piencllii Raudanvedclléi tapahtuva pyynti kohdistuu paikallisccn sirkikantaan.
Séirkicn néiytcméiéirii oli kuitenkin mclko picni, jotcn péiéitclmiiéin tulcc suhtautua varauksclla.
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