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Biologinen monimuotoisuus vähenee ihmistoiminnan vaikutuksesta kiihtyvällä 
tahdilla. Yksi syy maailmanlaajuisen sukupuuttoaallon takana on ilmastonmuutos. 
Ilmaston lämpenemisen ja sadannan muuttumisen seurauksena erilaiset kausikui-
vat vesielinympäristöt ovat uhattuina. Näihin lukeutuvat kalattomat lammet ovat 
niukasti tutkittuja elinympäristöjä. Kalojen saalistuksen on havaittu olevan tärkeä 
vesihyönteisyhteisöjen rakenteeseen ja monimuotoisuuteen vaikuttava tekijä ja 
etenkin vedessä vapaasti uivien selkärangattomien eli nektonin on todettu olevan 
herkkää kalojen saalistukselle. Tutkin nektisten hyönteisyhteisöjen vaihtelua Itä-La-
pin alueen kalattomissa lammissa (n = 30). Tutkimuksessa havaittiin 10279 yksilöä 
ja 50 taksonia nektonhyönteisiä. Lammista mitattiin ympäristömuuttujia, joiden yh-
teyksiä tutkittiin paikalliseen monimuotoisuuteen ja yhteisön rakentumiseen. Tär-
keimmät paikalliseen monimuotoisuuteen kytköksissä olevat muuttujat olivat ko-
konaisfosforipitoisuus ja veden happamuus. Fosforipitoisuudella oli positiivinen 
yhteys paikalliseen monimuotoisuuteen ja pH-arvolla hieman lievempi, negatiivi-
nen yhteys. Lajimäärältään rikkaimpien nektonyhteisöjen elinympäristöjä luon-
nehti korkea tuottavuus ja alhainen pH. Lampien nektisten hyönteisyhteisöjen sa-
mankaltaisuutta ja yhteyttä ympäristömuuttujiin tutkittiin tarkemmin ordinaatio-
analyysin avulla. Säännöllisesti kausikuivien lampien yhteisöt osoittautuivat kes-
kenään samankaltaisiksi ja muiden lampien yhteisöistä poikkeaviksi. Lammet si-
jaitsivat muita lampia korkeammalla (>400 mmpy), niitä yhdisti pieni valuma-alue 
ja hapan vesi (pH = 3,68–4,74). Kyseisten lampien nektisten hyönteisyhteisöjen oma-
leimaisuutta luonnehti aineiston sekä yleisimmän että runsaslukuisimman lajin, 
Chaoborus obscuripes sulkahyttysen, melkein täydellinen puuttuminen ja hyttysten 
runsaampi esiintyminen sekä yksilö- että lajimäärällisesti. Hyttyslajit Ochlerotatus 
communis, O. impiger, O. nigrinus, O. pionips ja O. pullatus esiintyivät vain näissä vuo-
sittain kuivuvissa lammissa. Havainnot viittaavat siihen, että ainakin Itä-Lapissa 
hyttysille merkittävimpiä saalistajia ovat Chaoborus suvun sulkahyttysten toukat. 
Kuivien kausien lisääntyminen ja ilmaston lämpeneminen uhkaavat etenkin kai-
kista kuivumisherkimpien lampien eliöyhteisöjä, mikä saattaa vaikuttaa negatiivi-
sesti niissä massoina esiintyvien hyttysten sekä muiden sulkahyttysille alttiiden ve-
siselkärangattomien määriin.
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Biological diversity is declining at an increased rate because of human activities. 
One reason behind the global mass extinction wave is climate change. As a result of 
global warming and changes in precipitation, different ephemeral aquatic habitats 
are under threat. Amongst these habitats are fishless ponds, which have been sub-
ject to sparse studies. Fish predation has been proven an important factor affecting 
the structuring and biodiversity of aquatic insect assemblages. Particularly suscep-
tible are the actively swimming invertebrates, the nekton. In this work I studied the 
variation of nektic insect assemblages in fishless ponds (n = 30) of Eastern Lapland. 
In this study, the observed 10279 individuals of nektic insects belong to 50 taxa. 
Environmental variables were measured from the ponds and their relationships to 
the structure and local diversity of the insect assemblages were examined. The most 
important variables associated with local diversity were total phosphorus content 
(TP) and water acidity (pH). TP showed a positive relationship with local diversity 
whereas pH showed a slightly weaker and negative relationship. Thus, the most 
species rich ponds were characterized by high productivity and low pH. The rela-
tionships to environmental variables and the dissimilarity of the assemblages were 
further explored with ordination techniques. The assemblages of strictly temporal 
ponds were found to be similar with each other and distinct from the assemblages 
in less temporal ponds. In terms of environmental variables these regularly drying 
ponds were located at higher altitudes (>400 m.a.s.l) and were described by a small 
catchment area and markedly acidic water (pH = 3.68-4.74). The uniqueness of the 
nektic species assemblages in these ponds was characterized by almost complete 
absence of the most common and numerous species of the study, the phantom 
midge Chaoborus obscuripes, while the presence of mosquitoes was elevated both in 
abundance and number of species. The mosquito species Ochlerotatus communis, O. 
impiger, O. nigrinus, O. pionips and O. pullatus were only encountered in these regu-
larly drying ponds. The observations suggest that phantom midges of the genus 
Chaoborus are important predators of mosquitoes at least in Eastern Lapland. The 
increase of dry periods and climatic temperatures endanger the unique invertebrate 
assemblages in the most drought-sensitive ponds, which might have a detrimental 
effect on the numbers of mosquitoes living in these habitats as well as on the other 
aquatic invertebrates susceptible to the predation of phantom midges.
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1 JOHDANTO 

Luonnon monimuotoisuuden katoaminen on eliökunnan kestävyyden sortumista 

ja sen pysäyttäminen on yksi suurimpia haasteita ihmiskunnalle. Elinympäristöjen 

ja maiseman yksipuolistumisen myötä ne tarjoavat elinkelpoiset olosuhteet pienem-

mälle määrälle lajeja. Lajiston köyhtymisen seurauksena lajien välisiä interaktioita 

on vähemmän, jolloin ekosysteemi on herkempi muutoksille kuten vieraslajeille. 

Yksi merkittävistä syistä monimuotoisuuskadon takana on ilmastonmuutos. Il-

masto on muuttunut vuosimiljoonien varrella usein, mutta varsinainen ongelma 

siitä tulee vasta kun muutokset tapahtuvat evolutiivisessa ajassa nopeasti – kuten 

nyt. Vuoden keskilämpötila nousee kiivaimmin etenkin lähellä pohjoisnapaa (IPCC 

2007, Miller ym. 2010), uhaten siten korostetusti pohjoisia ekosysteemejä. Pohjoi-

sessa lämpötilan nousu on yhdistetty suurienkin lampien kuivumiseen (Smol ja 

Douglas 2007). 

Seisovat vedet ovat luonnollisia laboratorioita, missä ekologisen toiminnan ymmär-

täminen helpottuu (Brönmark ja Hansson 2005). Kuten saarten kasvi- ja eläinpopu-

laatiot, seisovien vesien populaatiot ovat samaan tapaan selvemmin eristyksissä 

ympäröivistä elinympäristöistä. Lajien ja olosuhteiden väliset vuorovaikutukset 

keskittyvät selvärajaiselle alueelle ja etenkin pienissä ja kuivuvissa seisovissa ve-

sissä ne voivat olla voimakkaita ja siten mahdollisesti helpommin havaittavissa. Li-

säksi paikalliset olosuhteet vaihtelevat vähemmän seisovan veden altaassa kuin 

maaekosysteemeissä tai virtaavissa vesissä. Näistä syistä pienet, seisovan veden 

elinympäristöt tarjoavat muita elinympäristöjä paremmat mahdollisuudet tutkia 

eliöyhteisöjen vastetta paikallisten ympäristötekijöiden muutoksiin luonnollisella 

gradientilla.  

Pieniä seisovia vesiä kutsutaan lammiksi ja ne voidaan määritellä esimerkiksi pinta-

alaltaan alle 10 ha:n kokoisiksi pintavesialtaiksi (Aroviita ym. 2018) tai pieniksi ja 
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mataliksi seisovan veden altaiksi, joissa lämpötilan kerrostuminen tapahtuu har-

voin (Brönmark ja Hansson 2007). Lammet voidaan edelleen jakaa kalallisiin ja ka-

lattomiin lampiin. Kalojen läsnäolo antaa vesihyönteisyhteisön rakentumiselle eri-

laiset lähtökohdat kalattomiin olosuhteisiin verrattuna (von Ende 1979, Carlisle ja 

Hawkings 1998, Drouin ym. 2009, Elmberg ym. 2010). Sudenkorentojen ja etenkin 

nektonin on havaittu olevan kalojen saalistukselle erityisen herkkää (Garcia ja Mit-

telbach 2008, Schilling ym. 2009). Suomen luontotyyppien viimeisimmässä 

uhanalaisuusarvioinnissa 2018 kausikuivat lammet lisättiin arviointiin uutena 

luontotyyppinä. Luontotyyppi luokiteltiin puutteellisesti tunnetuksi (Aroviita ym. 

2018). 

Seisovista vesistä järvisyvänteiden pohjaeläimet ovat parhaiten tunnetut, koska 

niitä käytetään systemaattisesti ympäristöseurannoissa (Walkowiak ym. 2016) tai 

paleoekologisissa tutkimuksissa (Luoto ja Nevalainen 2009, Verbruggen ym. 2011). 

Suomessa järvilitoraalien lajistoa on tutkittu satunnaisemmin (Tolonen ym. 2001, 

Suutari ym. 2009), mutta varsinkin kalattomien lampien selkärangatonlajisto on jää-

nyt vähäisen systemaattisen tutkimuksen varaan. Suomen kalattomista lammista 

on kuitenkin tehty alustavia havaintoja uhanalaisista sekä puutteellisesti tunne-

tuista lajeista (Hirvenoja 1961, Salmela ja Savolainen 2013, Rasimus 2015, Salmela 

ym. 2020). 

Itä-Lapin alueella tehdyissä alustavissa selvityksissä on myös havaittu, että alueen 

kalattomat lammet muodostavat abioottisilta olosuhteiltaan erittäin monimuotoi-

sen elinympäristöjen mosaiikin (Jukka Salmela, Lapin maakuntamuseo, henk.koht. 

tiedonanto). Lammet ovat vaihtelevan kokoisia ja niiden kuivumisherkkyydessä on 

suuria eroja. Siinä missä eräät lammet kuivuvat säännöllisesti ovat toiset lammet 

pysyviä. Lampien humuspitoisuudessa, pohjan rakenteessa, rannan kasvillisuu-

dessa ja veden ravinteisuudessa on niin ikään suurta vaihtelua. Itä-Lapin kalliope-

rän ja maastonmuotojen vaihtelu tarjoaa varteenotettavan mahdollisuuden selvittää 

lajistoeroja luonnollisilla gradienteilla. 
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Monimuotoisuuden luontaisen vaihtelun ymmärtäminen erilaisilla gradienteilla on 

vähimmäisvaatimuksena, mikäli tavoitteena on vesihyönteisten ja niiden elinym-

päristöjen kustannustehokas suojelu. Aiemmista tutkimuksista saatujen viitteiden 

perusteella kalattomia lampia luonnehtii nektonin, eli aktiivisesti uivien lajien, run-

saus (Bendell ja McNicol 1987, Wissel ym. 2003). Kalattomien lampien voi ajatella 

tarjoavan elinympäristön hyönteislajeille, jotka ovat heikkoja välttämään kalojen 

saalistusta. Tarkempi tietämys siitä, miten kalattomissa lammissa oletettavasti run-

saslukuisena esiintyvän nektonyhteisön rakenne ja monimuotoisuus vaihtelee ym-

päristötekijöiden perusteella, on kuitenkin hyvin puutteellista. Tämä tutkimus pyr-

kii vastaaman tähän puutteeseen. 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää hyönteisnektonyhteisön monimuotoisuuden 

ja rakentumisen yhteyksiä ympäristötekijöihin. Selvityksen tuloksia voidaan mah-

dollisesti hyödyntää hallinnollisten suojelutoimien suunnittelussa pienten vesien 

osalta.   

1.1 Vesiekosysteemien monimuotoisuuteen vaikuttavat tekijät 

Lajien esiintymiseen ja runsauteen vaikuttavien tekijöiden määrittäminen ja niiden 

voimakkuuden arvioiminen on ekologeille jatkuva haaste. Lajit tarvitsevat esiinty-

äkseen riittävät resurssit ja sopivat olosuhteet (Hutchinson 1978, Begon ym. 2006). 

Kun tietyssä paikassa ja ajassa sekä resurssi- että olosuhdetekijät ovat lajin kannalta 

kyllin suotuisat, sen populaatio kasvaa. Populaation kasvun kannalta suotuisten re-

surssien ja olosuhteiden määrittämä aika-avaruus on lajin potentiaalinen ekologi-

nen lokero niche. Käytännössä lajit elävät vuorovaikutuksessa muihin lajeihin ja esi-

merkiksi saalistus ja kilpailu pienentävät lajin potentiaalista ekologista lokeroa 

muodostaen toteutuneen ekologisen lokeron (Begon ym. 2006). Lajin varsinaiseen 

esiintymiseen liittyy vielä neljäntenä tekijänä maantieteellinen alue, jolle laji on ky-

ennyt levittäytymään. (Soberón 2007). Lajin esiintyminen on tiivistettynä sen selviä-

misen kannalta otollisten resurssi- ja olosuhdetekijöiden verkosto alueita, jolle laji 

on levinnyt ja missä sen populaatiot sietävät vuorovaikutuksia muihin lajeihin.  
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Saarten eliömaantieteen tasapainoteorian mukaan elinympäristön pieni koko ja iso-

laatio johtaa pienempiin lajimääriin, koska pienet populaatiot ovat alttiimpia sto-

kastisten tekijöiden aiheuttamille sukupuutoille ja uudelleenkolonisointi on vähem-

män todennäköistä mitä eristyneempi elinympäristö on (MacArthur ja Wilson 

1967). Matalien järvien ja lampien tutkimuksessa on kuitenkin esitetty, että päinvas-

tainen ilmiö näyttäisi olevan mahdollinen vesikasveilla ja vesiselkärangattomilla. 

Nicolet ym. (2004) havaintojen mukaan maisematasolla lammet elättivät selvästi 

suurempaa taksonomista monimuotoisuutta ja omaleimaisempia lajeja verrattaessa 

kytkeytyneempiin vesiin, joita edustivat järvet, joet, purot tai ojat. Pienten ja mata-

lien järvien ja lampien diagnoosissaan Scheffer ym. (2006) päättelevät, että maise-

matasolla luonnon monimuotoisuus voi joissain tapauksissa vähentyä eristyneiden 

elinympäristöjen kytkeytymisen seurauksena. He ehdottavat, että maisematason 

monimuotoisuus on suurimmillaan silloin kun habitaattilaikut vaihtelevat laajalti 

koossaan ja kytkeytyneisyydessään. Modernin yhteisöekologian teorian mukaan 

monia yhteisöekologiassa havaittavia säännönmukaisuuksia voidaan selittää nel-

jällä prosessilla, jotka ovat: luonnonvalinta, geneettisen ajautuminen, lajiutuminen 

ja dispersaali (Vellend 2010). Yhteisöekologian synteesissään Vellend (2010) pyrkii 

yhdistämään monia yhteisöekologiassa sotkuisesti käytettyjä käsitteitä edellä mai-

nittujen termien alle.  

Vesistön sijainti, valuma-alueen geologia ja hydrologia vaikuttavat veden kemialli-

siin ominaisuuksiin. Veden kemiallisiin ympäristömuuttujiin voidaan lukea siihen 

liuenneet alkuaineet ja yhdisteet sekä niiden aktiivisuus. Veden happamuus (pH) 

tarkoittaa vapaiden H+ ionien aktiivisuutta; happamassa (pH < 7) vedessä H+ io-

neja on enemmän kuin emäksisessä (pH > 7) vedessä. Puhdas sadevesi on pH-ar-

voltaan 6 (Brönmark ja Hansson 2007). Valuma-alueen ominaisuuksien ja sieltä kul-

keutuneiden yhdisteiden lisäksi veden pH-tasoihin vaikuttaa myös lammen tuotta-

vuus. Yhteyttäminen ja soluhengitys ovat tärkeimmät biologiset prosessit, jotka vai-

kuttavat veden happamuuteen muuttamalla CO2-pitoisuuksia, vaikuttaen samalla 

veden hiilidioksidi-bikarbonaatti-tasapainon muutosten kautta veden H+ ionien 
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määrään. Seurauksena veden pH saattaa vaihdella tunneissa. Teollisuuden ja lii-

kenteen rikki- ja typpipäästöjen aiheuttamat happamat laskeumat ovat vaikuttaneet 

laajalti Euroopan ja Pohjois-Amerikan vesistöihin (Wright 1983, Davis ym. 1990, 

Moldan ym. 2013). Monet vesistöt ovat toipumassa laskeumien aiheuttamasta hap-

pamoitumisesta (Keller 2009, Moldan ym. 2013), mutta havainnot sen heijastumi-

sesta eliöstöön ovat moniselitteisiä (Angeler ja Johnson 2012). Yhdysvalloissa veden 

happamuuden on havaittu vaikuttavan negatiivisesti kiduksellisten vesihyönteis-

ten yksilömääriin (Havens 1993). Toisaalta esimerkiksi Skandinavian pohjaeläin-

seurannoissa useiden kiduksellisten vesihyönteisten on todettu myös sietävän al-

haisia pH-tasoja (Fjellheim ja Raddum 1990, Fried-Petersen 2020). Jotkin tutkijat 

ovat päätelleet, että alhainen pH ei vaikuta vesihyönteisiin niinkään suoraan, vaan 

ennemmin epäsuoraan kalojen poissaolon kautta heikentyneen saalistuspaineen 

myötä (Eriksson 1980, Bendell ja McNicol 1987). 

Tuottavuus voidaan määritellä usealla tavalla riippuen tutkimuksen kohteesta. 

Tuottavuus vaikuttaa kuitenkin liittyvän aina siihen, miten tehokkaasti kemiallinen 

energia liikkuu ekosysteemissä trofiatasolta toiselle. Ravinteet ja energia asettavat 

kaikkien trofiatasojen potentiaalisen tuottavuuden lähtökohdan (Carpenter ym. 

1985), ja ehkä siksi vesiekosysteemeihin kohdistuvassa tutkimuksessa tuottavuu-

della tarkoitetaan tavallisesti perustuotantoa. Seisovan veden altaassa elävä eliöyh-

teisö voi kuitenkin olla alloktonisen orgaanisen aineksen (DOC, POC) tarjoaman 

energialisäyksen seurauksena runsaslukuisempi kuin mitä vesistön yhteyttäminen 

voisi pitää yllä yksistään (Brönmark ja Hansson 2007). Ekosysteemin nettotuotanto 

(NEP) jakaa yhteisöt tuottavuuden perusteella joko nettoheterotrofisiksi tai netto-

autrofisiksi. Kun yhteyttäminen on soluhengitystä hallitsevampi prosessi, puhu-

taan nettoautotrofisesta yhteisöstä, joka toimii hiilinieluna. Sen vastakohtana on 

nettoheterotrofinen yhteisö. Soluhengityksen ja yhteyttämisen tasot vaihtelevat kui-

tenkin huomattavasti ajassa esimerkiksi vuodenajan tai olosuhteiden mukaan. Yk-

sinkertaisuuden vuoksi tuottavuuden kuvaamiseen tyydytään usein käyttämään 

autotrofeille välttämättömien ravinteiden pitoisuuksia. Näistä tärkeimmät tai 
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useimmiten käytetyt mitat ovat kokonaisfosforipitoisuus (TP) ja kokonaistyppipi-

toisuus (TN) (Jeppesen ym. 2000, Heino ym. 2017). 

Tuottavuuden yhteyksistä lajistolliseen monimuotoisuuteen on useita näkökulmia. 

Alun perin tuottavuuden ajateltiin olevan suoraan positiivisessa yhteydessä lajirik-

kauden kanssa, niin, että suurempi tuottavuus tarkoitti suurempaa lajimäärää. 

Myöhemmin on havaittu toistamiseen huipukas yhteys lajimäärän ja tuottavuuden 

välillä (Tilman 1987, DiTomasso 1989, Rosenzweig ja Abramsky 1993), eli yhteys voi 

myös olla negatiivinen tai sitten yhteyttä ei ole tai se ei ole huomattava (Mittelbach 

ym. 2001). Vesiselkärangattomien yksilömäärien suhteen TP:n vaikutus on usein 

dokumentoitu positiiviseksi (Liljendahl-Nurminen ym. 2002). Kalallisissa järvissä 

kokonaisfosforin ja kokonaistypen on havaittu vaikuttavan epäsuorasti positiivi-

sesti sulkahyttysten (Chaoboridae) tiheyksiin, oletettavasti lisääntyneen ravinnon 

määrän vaikutuksesta (Yan ym. 1985). Ravinteiden vaikutuksia selkärangatonyh-

teisöihin on tutkittu myös kalattomissa lammissa kokeellisesti lisäämällä ravinteita 

oligotrofisiin järviin (Neill ja Peacock 1980, Yan ym. 1982). Vasteena käsittelyyn kas-

viplanktonin määrän kasvua seurasi eläinplanktonin määrän kasvu ja seurauksena 

myös niitä ravinnokseen käyttävien sulkahyttysten yksilömäärät kasvoivat, koska 

nuorien toukkavaiheiden kuolleisuus väheni. Toisessa kokeellisessa järviekosystee-

min ravinnemanipulaatiossa havaittiin, että lisättäessä ravinteita nettoheterotrofi-

siin järviin ne voivat muuttua nettoautotrofisiksi riippuen järvessä elävästä yhtei-

söstä. Cole ym. (2000) osoittivat, että eläinplanktonia ravinnokseen käyttävien ka-

lojen hallitessa ravintoverkkoa, kasviplanktonpopulaatiot voivat kasvaa siinä mää-

rin, että järvien NEP voi muuttua positiiviseksi, jolloin kokonaisuudessaan järvi on 

nettoautotrofinen. Oheiset havainnot viittaavat siihen, että vesiekosysteemeissä sel-

kärangattomien kokonaisyksilömäärät tai vesihyönteisten biomassa ovat suurem-

pia ravinnerikkaissa systeemeissä. Vaikka yksilömäärän on havaittu selittävän la-

jistollista monimuotoisuutta välillisesti, esimerkiksi ravinnon runsaan saatavuuden 

kautta (Gotelli ja Colwell 2001), suurella yksilömäärällä voi olla sekä positiivisia että 
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negatiivisia vaikutuksia lajirikkauteen. Suurempi yksilömäärä voi olla resurssirik-

kaassa elinympäristössä seurausta jonkun tehokkaasti lisääntyvän (tai kasvavan) 

lajin suhteettomasta menestyksestä. Ajatus vastaa Tilmanin ym. (1987) todistamaa 

tilannetta, missä typellä lannoitetut ruohoyhteisöt olivat lajimäärältään köyhempiä 

kuin lannoittamattomat. 

Seisovien vesien nektoniin kohdistuvan tutkimuksen painopiste on usein kalatto-

mien ja kalallisten lampien vesihyönteisyhteisöjen vertailussa, mutta useassa ta-

pauksessa ympäristömuuttujia on mitattu samalla. Niiden vaikutus on yleensä rin-

nastettu mitättömäksi kalojen aiheuttaman saalistuspaineen rinnalla (Wissel ym. 

2003, Schilling 2009). Poikkeuksen muodostaa ainoastaan kalattomista lammista ha-

vaittu sulkahyttyslaji, C. americanus, jonka runsauteen vaikuttaviksi tekijöiksi todet-

tiin veden kokonaisfosforipitoisuus ja happamuus (Wissel ym. 2003). Laji esiintyi 

runsaampana korkeamman TP:n lammissa, mutta sitä ei löydetty lammista, joiden 

pH oli yli 6.5. Toisaalta lajin ilmoitettiin esiintyvän kaikissa tutkimuksen kalatto-

missa lammissa, mistä täytyy päätellä, että tutkimus ei sisältänyt kalattomia lampia, 

joiden pH olisi yli 6.5. Tulokset ovat pH:n ja lajin yhteyden osalta hieman tulkin-

nanvaraisia, koska ne saatiin ilmeisesti jättämällä kalojen läsnäolon muuttuja huo-

mioimatta analyysissä, joten ne kertovat kalattomien lampien olosuhteista enem-

män kuin pH-muuttujan yhteydestä lajiin. 

1.2 Kalattomat lammet ja niiden vesihyönteisyhteisöt 

Pieniä seisovia vesiä on lukumäärällisesti paljon (Minns ym. 2008). Kalattomia lam-

pia luonnehtii niiden pieni koko ja taipumus ajoittain kuivua tai jäätyä umpeen. 

Niitä on luonnehdittu lyhytaikaisiksi ja vaihteleviksi, arvaamattomiksi elinympä-

ristöiksi (Berendonk 1999). Mataliin lampiin vaikuttavat tuulet ja ulkoilman lämpö-

tilan vaihtelut enemmän kuin esimerkiksi järviin. Kausikuivat lammet ovat myös 

herkkiä pohjaveden pinnan tasoa alentavalle maankäytölle. Valuma-alueen voi-

makkaat hakkuut voivat lisätä pintavaluntaa ja siten lyhentää kuivaa kautta 

(Lammi ym. 2018). Kausikuivat lammet lisättiin vasta hiljattain arviointiin uutena 
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luontotyyppinä viimeisimmässä Suomen luontotyyppien uhanalaisuuden arvioin-

nissa (Aroviita ym. 2018). Luontotyyppi luokiteltiin puutteellisesti tunnetuksi ja 

luontotyypin yhteyksiä hallinnollisiin luokitteluihin tulee arvioinnin mukaan vielä 

selvittää. 

Kalattomissa, mahdollisesti kausikuivissa elinympäristöissä selviytyminen vaatii 

selkärangattomalta erityisiä sopeumia tähän haastavaan elinympäristöön. Ajoittai-

nen kuivuminen on ilmeisin vaara vedessä eläville eliöille. Niiden elinympäristö 

saattaa etenkin pienellä valuma-alueella varustettuna kadota hyvin nopeastikin, hä-

vittäen kaikki nuoruusvaiheet ja kotelot (henkilökohtainen havainto), siten rajoit-

taen olosuhteisiin puutteellisesti sopeutuneiden eliöiden levinneisyyttä. Vastaa-

valla tavalla ankarat olosuhteet koittavat talvella, koska monet kalattomat lammet 

ovat niin matalia, että jäätyvät pohjaan. Lammessa talvehtimisen toukkana tai ai-

kuisena voisi näissä olosuhteissa kuvitella olevan lähinnä kohtalokasta, vaikka tiet-

tyjä vesikuoriaisten toukkia ja aikuisia onkin löydetty jäänalaisesta pohjalietteestä 

hakkautumalla jään läpi (Anders Nilsson, Emeritusprofessori, Umeå Unviersitet, 

henk. koht. tiedonanto). Pohjaeläimiä useasta lahkosta on tavattu talvehtimasta jää-

tyneessä joenalaisessa sedimentissä (Olsson 1981), eikä ole mahdotonta, etteivätkö 

vesikuoriaisten ohella muutkin nektonhyönteiset kykenisi samaan. Mahdollisuudet 

riippuvat varmaankin pohjan rakenteesta. Nektonia ajatellen toimivin sopeuma 

matalien lampien elinympäristöissä talvehtimiseen on oletettavasti muna-asteena, 

koska se kestää myös kuivumisen. 

Vaikka elinympäristönä kalattomat lammet, etenkin kausikuivasta päästä, ovat 

haastavia arvaamattomuudessaan ja vaihtelevuudessaan, ovat hyödytkin tähän 

elinympäristöön sopeutuneille huomattavat (Brönmark ja Hansson 2007). Lammen 

kuivuttua valtaavat kasvit entisen lammenpohjan hyödyntääkseen sen sedimenttiin 

kerääntyneitä ravinteita. Kasvien osien ja pohjasedimentin altistuessa ilmalle, ne al-

tistuvat samalla hajottajasienten kolonisaatiolle, rikastuen proteiinipitoisuudes-

saan. Lisäksi kalattomia lampia usein luonnehtiva suuri pinta-ala suhteessa syvyy-
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teen tarjoaa hyvät olosuhteet rikkaalle leväkasvustolle. Runsaiden ravinnonlähtei-

den lisäksi kalattomien lampien ehkä tärkeimpänä etuna hyönteislajistolleen on 

monien merkittävien petojen, kuten kalojen, läsnäolon puute tai esiintyminen vä-

häisissä määrissä. Kausikuivissa lammissa myös esimerkiksi sudenkorennon touk-

kien ja muiden monivuotisten petojen läsnäolo vaikeutuu, tarjoten lisää elintilaa. 

Kuitenkin kausikuivissa lammissa on myös munana talvehtivia petoja, kuten esi-

merkiksi Aedes -hyttysten toukkien ja koteloiden syömiseen erikoistuneet Agabus 

sukeltajat (Nilsson ja Söderström 1988). 

Akvaattisia nektonyhteisöjä on tutkittu esimerkiksi Chaoborus suvun sulkahyttysten 

avulla. Elser ym. (1987) mukaan sulkahyttystoukat ovat järvien ja lampien eläin-

planktonin tärkeimpiä selkärangatonpetoja. Kalattoman lammen saalistuspaine 

riippuu suuresti sen kuivumisherkkyydestä, sillä pysyvämmissä kalattomissa lam-

missa useimmiten toukkana talvehtivat sulkahyttyset (Borkent 1981) voivat esiintyä 

hyvinkin runsaslukuisina. Tiettyjen nektonin vesihyönteisten, esimerkiksi sulka-

hyttysten (Berendonk 1999) ja sukeltajakuoriaisten (Resetraits 2001), on kokeellisesti 

todistettu välttävän munimista seisovaan veteen, missä on kaloja. Menneisyyden 

lajienvälisten vuorovaikutusten voidaan ajatella vaikuttavan yhteisökoostumuk-

seen kalattomissa lammissa. Suomen todennäköisesti ainoa Chaoborus laji, joka sie-

tää kalojen saalistuspainetta, on C. flavicans. Kalattomissa lammissa se häviää kil-

pailussa muille Chaoborus lajeille mahdollisesti siksi, että se on pienempi ja tulee 

isompien Chaoborus lajien syömäksi (Wissel ja Benndorf 1998). 

Kalojen saalistuspaineen on arveltu monessa otteessa olevan merkittävä, ellei mer-

kittävin vesihyönteisten monimuotoisuuteen ja runsauteen vaikuttava tekijä (Pope 

ym. 1973, Bendell ja McNicol 1987, Elser ym. 1987, Wissel ym. 2003, Nummi ym. 

2012). Bendell ja McNicol (1987) totesivat Ontariossa tekemissään tutkimuksissa, 

että kalattomissa lammissa vesihyönteisyhteisöt muistuttivat toisiaan pH:sta riip-

pumatta ja niitä luonnehti nektonin, eli aktiivisesti uivien lajien, runsaus. Etenkin 

isomalluaiset (Notonectidae) ja pikkumalluaiset (Corixidae) esiintyivät runsaina. 
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Sukeltajakuoriainen Graphoderus liberus ja sulkahyttynen Chaoborus americanus puut-

tuivat tyypillisesti lammista, joissa oli kaloja. Myös aitosudenkorentojen (Anisop-

tera) toukkien, sekä Limnephilus suvun vesiperhosten (Trichoptera) toukkien todet-

tiin esiintyvän runsaampina kalattomissa lammissa. Tutkimuspotentiaalistaan huo-

limatta kalattomia lampia on tutkittu varsin vähän, mahdollisesti kalojen poissa-

olon todentamisen hankaluuden vuoksi. Kalattomien lampien akvaattisia selkäran-

gatonyhteisöjä koskevat tutkimukset ovat useimmiten keskittyneet kalattomien ja 

kalallisten lampien vertailuun (von Ende 1979, Carlisle ja Hawkins 1998, Garcia ja 

Mittelbach 2008, Drouin ym. 2009) tai sitten varmuutta kalojen läsnäolosta ei ole 

ollut, sitä ei ole ilmoitettu tai sitä ei ristiriitaista kyllä ole pidetty merkittävänä teki-

jänä (Oertli 2008, Kurek ym. 2010, Heino ym. 2017). Kirjallisuudesta löytyy vain har-

voja viitettä sille, että Chaoborus yhteisöjä tai nektoniyhteisöjä laajemmin olisi tut-

kittu ainoastaan puhtaasti kalattomissa lammissa (Borkent 1981). Kalallisia ja kalat-

tomia lampia vertailevissa tutkimuksissa nektonin on arvioitu olevan kalojen saa-

listukselle pohjaeläimiä alttiinpaa (Carlisle ja Hawkins 1998, Garcia ja Mittelbach 

2008, Kurek ym. 2010), siten tutkimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi katsottiin 

riittäväksi keskittyä nektisen vesihyönteisyhteisön monimuotoisuuteen ja rakentee-

seen. 

1.3 Tutkimuskysymykset ja hypoteesit 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten kalattomien lampien nektonyh-

teisön rakenne ja monimuotoisuus vaihtelee ympäristötekijöiden perusteella ja si-

ten tuoda lisätietoa puutteellisesti tunnetusta luontotyypistä sekä sen suojelupoten-

tiaalista. Monimuotoisuuden tutkiminen keskittyy tässä tutkimuksessa α diversi-

teettiin eli paikalliseen monimuotoisuuteen, jonka mittana käytetään taksonimää-

rää. Lampiyhteisöjen välisestä monimuotoisuudesta, eli β diversiteetistä saadaan 

tietoa vertailemalla lajikoostumusta lampiyhteisöjen välillä. Nektonyhteisön raken-



11 
 

netta selvitetään vertaamalla lampikohtaisia laji- ja yksilömääriä ja lisäksi arvioi-

daan ympäristömuuttujien kytkökset yhteisövaihteluun. Tutkimuskysymykseni 

ovat:  

1. Selittävätkö ympäristömuuttujat nektonyhteisön lajistollista monimuotoi-

suutta?  

Ennustukseni mukaan lampien lajistollinen monimuotoisuus vaihtelee lampien vä-

lillä. Lisäksi oletan, että vaihtelua voi selittää vähintään yhdellä seuraavista tutki-

mukseen valituista ympäristömuuttujista: kausikuivuus, lämpötila, pinta-ala, ele-

vaatio, veden happamuus, kokonaistyppi-, kokonaisfosfori- ja klorofylli a -pitoi-

suus sekä liuenneen hapen määrä. Tärkeimpänä muuttujana paikallisen monimuo-

toisuuden selittämisessä pidän tuottavuutta, sillä se lisää tarjolla olevien resurssien 

määrää siten lisäten myös nektoneliöiden mahdollisuuksia hyödyntää sitä (Eriks-

son 1980, Bendell ja McNicol 1987).  

2. Selittävätkö ympäristömuuttujat nektonyhteisön lajikoostumusta? 

Ennustan, että nektisten hyönteisyhteisöjen ja ympäristötekijöiden väliset yhteydet 

tulevat paremmin esille tutkittaessa nektonyhteisöjen lajikoostumusta kuin tarkas-

telemalla ainoastaan paikallista monimuotoisuutta. Esimerkiksi sulkahyttysten tut-

kimuksessa on todettu lajikoostumuksen alueellista vaihtumista (100 km säteellä), 

lajimäärän pysyessä samana (Garcia & Mittelbach 2008). Ensimmäisen tutkimusky-

symyksen pohjalta oletan tuottavuuden vaikuttavan myös lajikoostumukseen. Li-

säksi ennustan myös kausikuivuuden vaikuttavan lajikoostumukseen, sillä nekton-

taksoneissa on kausikuivuutta sietäviä ja vaativia lajeja (Borkent 1981, Becker 2010). 
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2 AINEISTO JA MENETELMÄT 

2.1 Tutkimusalueet 

Itä-Lappi valittiin tutkimusalueeksi maaston ja elinympäristön moninaisuuden pe-

rusteella. Tutkimus sijoittuu Savukosken ja Sallan kuntien alueille, sekä Kemijoen 

että Tuulomajoen valuma-alueille (Kuva 1). Tutkimuslampia valittiin 30 kappaletta 

45 mahdollisen lammen joukosta, joiden pääteltiin olevan kalattomia ja jotka eivät 

sijaitse mahdottomien kulkuyhteyksien päässä toisistaan. Lampien valinnassa kiin-

nitettiin huomiota mahdollisimman edustavien elevaation ja pinta-alan gradient-

tien saavuttamiseen. Lammista mitattiin etukäteen pinta-ala sekä elevaatio. 
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Kuva 1. Maastokartta tutkimusalueesta 10 km mitta-asteikolla. Tutkimuksen 30 
lampea ovat merkittynä mustilla tunnuksilla. Oikeassa yläkulmassa tutkimusalu-
een maantieteellinen sijoittuminen. Kuva Metsähallituksen Retkikartta.fi -palve-
lusta. 

Valinnassa pyrittiin myös välttämään tai ainakin vähentämään spatiaalista autokor-

relaatiota asettamalla 600 m vähimmäisetäisyydeksi kahden tutkimuslammen vä-

lille. Lammet sijaitsevat 26 kilometrin säteellä toisistaan. Lammista 12 sijaitsee luon-

nonsuojelualueilla: 2 Urho Kekkosen Kansallispuistossa, 7 Värriön luonnonpuis-

tossa ja 2 Törmäojan luonnonsuojelualueella. 

Alueen pienet lammet mahdollistavat melko tasaisen ympäristögradientin saavut-

tamisen lampien valinnassa pinta-alan ja elevaation suhteen, mikä näkyy liitteessä 

1 (Kuva 1). Lammet valittiin siten, että niiden pinta-ala ei liittynyt niiden elevaati-

oon, sirontakuvio ja korrelaatio liitteessä 1 (Kuva 2). Tutkimus haluttiin kohdistaa 

nimenomaan kalattomiin lampiin, joten kohdelammiksi otettiin ainoastaan lampia, 

jotka eivät ole vesiteitse yhteydessä mihinkään muuhun vesistöön. Olettamus lam-

pien kalattomuudesta perustuu laskupurojen puutteen ohella siihen, että lammet 

jäätyvät talvella pohjaa myöten tai niiden happitilanne menee talvella niin huo-

noksi, että kalojen eläminen niissä on mahdotonta.  Lisäksi osa lammista on kausi-

kuivia ainakin kuivimpina kesinä. Ehkä ainoa kalalaji, joka saattaa esiintyä joissakin 

lammissa, on kymmenpiikki; sen havaitsemiseen riittää pohjaeläinhaavi. 

Lammet esiintyivät usein rykelmissä ja harvemmin yksittäisinä. Lampien rykelmäi-

syyttä ei otettu mukaan lammen monimuotoisuutta ja yhteisörakennetta selittä-

väksi muuttujaksi, koska aivan vierekkäin sijaitsevien lampien tulkittiin olevan ym-

päristömuuttujiltaan ja siten myös eliöstöltään samankaltaisia. 

2.2 Aineiston keruu 

Aineiston keruu toteutettiin kahtena viikon mittaisena tutkimusmatkana vuoden 

2018 kesäkuussa ja heinäkuussa. Ensimmäinen matka tehtiin 10.6.–15.6. ja seuraava 

matka kuukauden päästä 10.7.–15.7. Vuonna 2018 kevät ja kesä tulivat aikaisin. Siitä 
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huolimatta kesäkuun aineistonkeruussa näkyi 14.6. Värriön Vedenjakajaselällä var-

pukasvillisuuden olevan paikoitellen alas painautunutta lumikerroksen jäljiltä. Lu-

men sulamisesta ei siten voinut olla montaa päivää. Kesä 2018 oli kuuma ja kuiva. 

Keskilämpötilat ja sademäärät poikkesivat melkein joka kuukautena viimeisen 30 

vuoden keskiarvosta. Ilmatieteen laitoksen mukaan toukokuun keskilämpötila oli 

8,1 °C (poikkeama 4,4 °C) ja sademäärä 41,3 mm (79,4 % normaalisadannasta). Ke-

säkuun keskilämpötila oli 9,3 °C (poikkeama -0,6 °C) ja sademäärä 62,3 mm (87,7 % 

normaalisadannasta). Heinäkuun keskilämpötila oli 19,3 °C (poikkeama 6,2 °C) ja 

sadanta 27 mm (35 % normaalisadannasta). Mittaukset ovat Värriön sääasemalta. 

Ympäristömuuttujiksi tähän tutkimukseen valittiin aikaisempien tutkimusten pe-

rusteella mitattaviksi lammen morfometriset muuttujat: syvyys (cm), pinta-ala (m2) 

sekä elevaatio (mmpy), veden kemialliset muuttujat: happamuus (pH), kokonais-

fosforipitoisuus (µg l-1), kokonaistyppipitoisuus (µg l-1), sähkönjohtokyky (µS cm-1), 

klorofylli a -pitoisuus (µg l-1), liuenneen hapen saturaatio (O %) sekä veden fysikaa-

linen muuttuja, lämpötila (°C). Kausikuivien lampien ennustettiin pitävän yllä eri-

laista hyönteisyhteisöä, joten lisäksi arvioitiin lampien kausikuivuus (Pys.) kolmi-

portaisella asteikolla (1 = säännöllisesti kausikuiva eli kuivuu vuosittain, 2 = epä-

säännöllisesti kausikuiva eli kuivuu kuivimpina vuosina, 3 = pysyvä eli ei kuivu). 

Heinäkuun aineistonkeruussa kolme lampea (Vedenjakajaselkä W, Vedenjakaja ja 

Kämppäselkä SE) olivat kuivuneita. Kämppälaki S oli kuivunut pinta-alaltaan noin 

kolmasosaan. Kuivuneet lammet ja Kämppälaki S arvioitiin pysyvyydeltään sään-

nöllisesti kausikuiviksi lammiksi. Muut lammet arvioitiin joko epäsäännöllisesti 

kausikuiviksi tai pysyviksi valuma-alueen ja aikaisempien kuivumishavaintojen 

perusteella. Lammen pinta-ala ja korkeus merenpinnasta laskettiin etukäteen ilma-

kuvista paikkatietoikkunan mittaustyökalulla (m2) ja freemaptools -sivuston ele-

vaatiotyökalulla (mmpy). Syvyys mitattiin paikan päällä lammen syvimmästä koh-

dasta, mutta se jätettiin pois analyyseistä, sillä melkein puolessa (14) lammista sy-

vimpään kohtaan oli mahdotonta päästä kahluusaappain (syvyys > 120 cm). Lam-
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men keskeltä otettiin vesinäyte, josta Eurofins Ahma Oy analysoi veden kokonais-

fosfori- (TP) ja kokonaistyppipitoisuuden (TN). Vesinäytteet saatiin pakastimeen 

Tulppion Majoilla maks. 2 vuorokauden sisällä näytteenkeruusta, mikä riittää Eu-

rofins:n vesianalyysiasiantuntijan mukaan luotettaviin mittaustuloksiin. Vesinäyte-

pulloissa ilmoitettiin kuitenkin olevan mahdollinen fosforikontaminaatio, joka saat-

taa epäluotettaviksi TP:n arvot, jotka ovat alle 25 µg l-1. Uudet vesinäytteet otettiin 

heinäkuun aineistonkeruun yhteydessä TP:n analysointia varten. Erona kesäkuun 

vesinäytteenottoon oli se, että käytössä oli säilömistä varten rikkihappoa sisältäviä 

näytepulloja, koska heinäkuussa pakastimen käyttö ei ollut mahdollista.  Muiden 

veden ominaisuuksiin liittyvien ympäristömuuttujien analysoimiseen käytettiin 

YSI 6600 V2 moniparametrisondia. Ympäristömuuttujat mitattiin ennen näytteen-

ottoa ja siihen nähden eri kohdasta, n. 30 cm syvyydestä ja n. 2–3 metrin päästä 

rantaviivasta, esimerkki liiteessä 2 (Kuva 1A). Ennen mittausarvojen ottamista son-

din annettiin mitata vettä samassa paikassa noin minuutin, jonka jälkeen joka koh-

teelta otettiin vähintään 5 mittausta. Viimeiset mittaukset taulukoitiin, koska niiden 

katsottiin olevan edustavimpia. Veden ominaisuudet mitattiin sekä kesä- että hei-

näkuussa. Lampien kuivumisen vuoksi jatkoanalyyseissä päädyttiin kuitenkin 

käyttämään vedestä mitattujen ympäristömuuttujien (veden kemialliset ja fysikaa-

liset muuttujat) arvoja kesäkuulta, jotta kaikista lammista saatiin yhdenmukaiset 

mittaustulokset. Ympäristömuuttujien tunnusluvut löytyvät koottuna liitteeseen 3 

(Taulukko 1). Ahma Eurofins Oy:n ilmoittaman näytepullojen fosforikontaminaa-

tioriskin seurauksena tähän sääntöön tehtiin poikkeus TP:n osalta. Testauksessa 

päätettiin käyttää heinäkuun TP-arvoja riskin välttämiseksi. Kokonaan kuivuneille 

lammille oli kuitenkin pakko käyttää kesäkuun arvoja. Tämä on johtanut kahden 

lammen, Kämppäselkä SE (TP 12 µg l-1) ja Vedenjakaja (TP 18 µg l-1), mahdolliseen 

fosforituloksen vääristymään, koska pullojen fosforikontaminaatio oli suuruudel-

taan 6 µg l-1 ja sen ilmoitettiin vaikuttavan fosforipitoisuuksiin alle 25 µg l-1. 
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Vesihyönteiset kerättiin joka lammella ympäristömuuttujien mittauksen jälkeen 

standardikokoisella D-kehyksen pohjaeläinhaavilla, kehyskoko 25 x 25 cm ja silmä-

koko 0,5 mm. Haavinäytteet kerättiin ensimmäisen kerran pian lumen sulamisen 

jälkeen kesäkuussa ja toisen kerran heinäkuussa. Tällä kaksinkertaisella näytteen-

otolla pyrittiin tavoittamaan sekä toukkina että munina talvehtivat lajit. Aineiston 

keruun standardoimisen tiedettiin olevan haastavaa pohjaeläinhaavia käyttäen, 

koska rannan kaltevuus ja rakenne eivät ole samat kohteiden välillä. Aineiston ke-

ruussa ensimmäiseksi lammesta selvitettiin GPS-laitteen avulla pohjois- ja etelä-

piste. Näyte otettiin näistä kahdesta pisteestä riippumatta rannan ominaisuuksista. 

Näytteenottoa standardoitiin edelleen sitomalla se aikaan tarkoittaen 30 sekunnin 

näytteenottoa kummassakin päädyssä. Näytteenotto aloitettiin asettumalla veteen 

noin 1,5 metrin päähän rantaviivasta. Näyte kerättiin kulkemalla vedessä hitaasti 

eteenpäin rantaviivan mukaisesti, samalla haavien edestään sivulta toiselle n. 3 met-

rin levyistä litoraalin kaistaletta. Liike pyrittiin pitämään mahdollisimman saman-

laisena erilaisista rantatyypeistä huolimatta: se aloitettiin rantaviivasta aluksi poh-

jaa koputellen, kunnes rannasta päästiin n. metrin päähän, jolloin loput 2 metriä 

haavia kuljetettiin vesipatsaassa, tehtiin käännös 3 metrin kohdalla, kuljetettiin taas 

2 metriä vesipatsaassa takaisinpäin ja lopuksi viimeinen n. metri koputeltiin pohjaa. 

Tällaisia liikkeitä ehdittiin tehdä 3 kappaletta 10 sekunnin aikana. Kesäkuussa oh-

jaajani ja heinäkuussa vapaaehtoinen tutkimusavustajani huusivat 10 sekunnin vä-

liaikoja, jotta liikkeet saatiin pidettyä paremmin samankestoisina. Heinäkuussa 

näytteenkeruutekniikkaa kehitettiin hieman: jokaisen 10 sekunnin haavinnan jäl-

keen ajanotto keskeytettiin, kävelin n. metrin verran eteenpäin, mistä aloitettiin seu-

raava väliaika. Menetelmällä saatiin venytettyä haavinta-alue kattamaan heterogee-

nisempi osa rantaviivasta. Koska tässä tutkimuksessa tarkoituksena ei ole verrata 

kesä- ja heinäkuun yhteisöjä, vaan vastemuuttuja-aineisto kesä- ja heinäkuulta sum-

mataan yhteen, ei kuukausikohtaista näytteenottotyyliä tule tulkita heikkoutena 

tutkimuksen luotettavuudelle. Haavinnan jälkeen haavin sisältö suodatettiin 500 

µm seulan lävitse ja jäljelle jäänyt näyte säilöttiin heti 70% etanoliin 0,5l kierrekor-

killisiin pakastepurkkeihin. Heinäkuun näytteenkeruussa melkein kuivunut lampi 
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(Kämppälaki S) kuhisi vesihyönteisiä, joten hyönteismassan tiivistymisestä johtu-

vaa mahdollista harhaa pyrittiin rajoittamaan näytteenotossa vähentämällä näyt-

teenoton aika kolmasosaan.  

2.3 Aineiston käsittely 

Tutkimuksessa havaittiin nektisiä vesihyönteisiä viidestä ryhmästä: kovakuoriaiset 

(Coleoptera), luteet (Heteroptera), sulkahyttyset (Chaoboridae), hyttyset (Culici-

dae) sekä sinkilähyttyset (Dixidae), jotka eroteltiin näytteistä omiin putkiinsa 70% 

etanoliin lahko- ja heimotasoille. Nektonhyönteisten lisäksi toukat lahkoista vesi-

perhoset (Tricoptera), sudenkorennot (Odonata), päivänkorennot (Ephemeroptera) 

sekä heimosta surviaissääsket (Chironomidae) poimittiin myös. Tähän tutkimuk-

seen valittiin mukaan ainoastaan nektonia edustavat taksonit, koska työtä piti ra-

joittaa ja nekton on herkempää kalojen saalistukselle. Siten esimerkiksi hopeasep-

pien (Gyrinus) nektiset toukat otettiin mukaan aineistoon, mutta veden pinnalla elä-

viä aikuisia ei. Aineiston poiminnan työmäärä osoittautui ennakoitua suurem-

maksi, tästä syystä käsiteltiin vain puolet kerätystä aineistosta. Puolitus toteutettiin 

niin, että lampikohtaisesti arvottiin yksi pohjois- tai eteläpäädyn näyte kesäkuulta 

ja toinen heinäkuulta otettavaksi mukaan poimintaa ja määritystä varten. Hyöntei-

set eroteltiin näytteestä stereomikroskoopin alla petrimaljalta pinseteillä poimien. 

Näytteet valittiin satunnaisessa järjestyksessä ja harjaantuneisuuden aiheuttaman 

vinouman minimoimiseksi poiminta pyrittiin tekemään alusta asti hyvin tarkkaan. 

Petrimalja jaettiin viiteen sektoriin: mikroskoopin näkymän kokoiseen keskiympy-

rään ja neljään keskenään samankokoiseen reunasektoriin. Rajat piirrettiin mustalla 

vedenkestävällä tussilla. Sektoreiden avulla tähdättiin kaikkien yksilöiden löytämi-

seen näytteistä ja toisaalta poimintatarkkuuden tason yhdenmukaistamiseen petri-

maljojen välillä. Jokaisen petrimaljan kohdalla tehtiin lopputarkistus, missä kaikki 

5 sektoria käytiin läpi. Jos lopputarkistuksessa löytyi vielä jokin yksilö, käytiin 

kaikki sektorit läpi alusta uudestaan. 
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Kalattomien lampiekosysteemien nektonmonimuotoisuus arvioitiin laskemalla 

näytteiden vesihyönteisten taksonimäärä sekä yksilömäärät. Aineisto määritettiin 

niin tarkalle tasolle, kun nykyisen tiedon perusteella ja käytetyn ajan puitteissa oli 

mahdollista. DNAlajintunnistusta käytettiin apuna ristiriitaisia tuntomerkkejä 

osoittavien Ochlerotatus suvun hyttysyksilöiden määrittämisessä. DNAlajituntun-

nistukset tehtiin Jyväskylän Yliopiston Bio- ja Ympäristötieteen laitoksella ja niistä 

vastasi yliopistonlehtori Emily Knott. Aineistosta huomioitiin analyyseihin kaikki 

nektonin hyönteiset mahdollisimman kattavan kuvan saamiseksi vesihyönteisyh-

teisöistä. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että aineisto sisältää varhaisia toukkavai-

heita, joiden varmaa sukutason määritystä ei ollut aina mahdollista tehdä. Esimer-

kiksi sukujen Agabus ja Ilybius toukkien erottaminen ei ollut aina mahdollista suu-

ren samannäköisyytensä takia, joten ne yhdistettiin taksoniksi Agabus / Ilybius 

(toukka). Jotkin lajit suvussa Agabus pystyvät esiintymään keväällä sekä aikuisina 

että toukkina (Nilsson 1996), mikä aiheuttaa sekaantumisen vaaran taksonien Aga-

bus (aikuinen) ja Agabus / Ilybius (toukka) välillä, koska samaa lajia mutta eri kehi-

tysvaihetta edustavia suvun Agabus sukeltajayksiöitä olisi siten mahdollista sijoittaa 

kahteen eri taksoniluokkaan, kehitysvaiheensa mukaan. Lampikohtaiseen takso-

nimäärään tämä ei kuitenkaan aiheuta harhaa, koska jokaisesta lammesta, mistä 

löydettiin aikuisia Agabus suvun yksilöitä, löydettiin myös määrittämiskelpoisia Ily-

bius suvun toukkia. Taksonit Agabus (aikuinen) ja Agabus/Ilybius (toukka) esiintyi-

vät siis joko yhdessä tai eivät ollenkaan. 

2.4 Tilastollinen testaus 

Tutkimuskysymyksiin vastattiin tutkimalla paikallisen (α) diversiteetin vaihtelun 

yhteyttä ympäristötekijöihin lineaarisin regressiomallein ja eliöyhteisöjen raken-

teen vaihtelua lampien välillä sekä vaihtelun yhteyttä ympäristömuuttujiin oikais-

tua korrespondenssianalyysiä (DCA) ordinaatiomenetelmänä käyttäen. Selittävinä 

muuttujina käytettiin mitattuja ympäristömuuttujia, jotka kuvaavat elinympäristön 

olosuhteita ja resursseja. 
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Tutkimuskysymykseen 1 vastattiin testaamalla ympäristömuuttujien arvojen vaih-

telun riippuvuutta taksonimäärän arvon vaihteluun. Ensin muuttujien normaali-

suudet ja korrelaatiot tarkistettiin, jonka jälkeen valittiin luotettavin malli riippu-

vuuksien kuvaamiseen. Vastemuuttujaa eli paikallista monimuotoisuutta tarkastel-

taessa sukutasolle määritetyt lajit otettiin mukaan, jos kyseisestä lammesta ei ollut 

muita havaintoja samasta suvusta. Tällä tähdättiin siihen, että tietoa paikallisesta 

monimuotoisuudesta ei hävitetä tapauksissa, joissa lajitason määritys puuttui. 

Vain harvojen selittävien muuttujien arvot olivat normaalisti jakautuneita: lämpö-

tila (Shapiro-Wilk: W = 0,969, P = 0,502), liuennut happi: (Shapiro-Wilk: W = 0,976, 

P = 0,715) ja pinta-ala (Shapiro-Wilk: W = 0,937, P = 0,078). Aineistoa haluttiin muo-

kata mahdollisimman vähän, joten logaritmimuunnetun aineiston Pearson-korre-

laatioiden selvittämisen sijaan korrelaatiot tarkastettiin Spearmanin järjestyskorre-

laatiotestillä, vaikka sen voimakkuus on parametrista korrelaatiota pienempi. Kor-

relaatiomatriisista havaitaan voimakas positiivinen korrelaatio TP:n ja TN:n (Spear-

man: ρ = 0,64), TP:n ja klorofylli a -pitoisuuden (ρ = 0,64) sekä typpipitoisuuden ja 

klorofylli a -pitoisuuden (ρ = 0,78) välillä. Lisäksi lämpötila korreloi positiivisesti 

TP:n (ρ = 0,62) ja negatiivisesti sähkönjohtokyvyn (ρ = -0,67) kanssa. Korre-

laatiomatriisi on liitteessä 3 (Taulukko 2). Vastemuuttujan jakaumaa tarkasteltiin 

todennäköisyysjakaumien vertailuun tarkoitetun QQ-käyrän ja histogrammin 

avulla, jotka löytyvät liitteestä 4 (Kuvat 1 ja 2). Kuvien ja normaalisuustestin perus-

teella vastemuuttuja voidaan tulkita normaalisti jakautuneeksi (Shapiro-Wilk: 

W=0,96, P = 0,32), joten lineaaristen mallien käyttäminen vasteen ja selittävien 

muuttujien yhteyksien selvittämiseen on perusteltua.  

Multikollineaarisuuden ongelmaa ei voi ratkaista (Dormann ym. 2013), joten sen 

hallintaan parhaaksi keinoksi katsottiin poistaa lineaarisista regressiomalleista vah-

vasti keskenään korreloivat muuttujat. TP, TN ja klorofylli a -pitoisuus korreloivat 

vahvasti ja selittävät samaa asiaa, lammen tuottavuutta. Muuttujia ei siten tarvita 

regressiomallissa toistensa lisäksi. Lammen resursseihin liittyvistä muuttujista va-

littiin TP kuvaamaan lammen tuottavuutta, koska se on typpeä useammin kasvua 
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rajoittava tekijä (Brönmark ja Hansson 2007), lisäksi fosforipitoisuudesta saatiin pa-

rempi gradientti. Klorofylli a -tasojen tiedetään vaihtelevan hetkittäin, joten sekin 

hylättiin. Myös lämpötila korreloi vahvasti TP:n kanssa ja se päätettiin poistaa mal-

leista. Lämpötila kuitenkin vaikuttaa hyönteisten aktiivisuuteen ja siten mahdolli-

sesti myös otoksen yksilömäärään. Järjestysasteikollinen kausikuivuusmuuttuja (Pys. 1–

3) koodattiin numeeriseksi regressiomalleissa, koska malleissa haluttiin välttää ylimääräi-

siä tasoja. Jäljelle jääneistä muuttujista tehtiin regressiomallit kokeilemalla kaikkia 

muuttujia ja niiden kombinaatioita erikseen. Pienipien AIC-arvojen mallit tulkittiin 

luotettavimmiksi. AIC-arvoltaan parhaassa mallissa oli kolme selittävää muuttujaa, 

pH, TP ja elevaatio. Sitä ei kuitenkaan tulkittu sopivimmaksi malliksi, koska ero 

yksinkertaisempaan malliin, jossa selittävinä muuttujina ovat vain pH ja TP, on alle 

2 AIC-yksikköä. Vähäsien eron perusteella katsottiin, että elevaatio on todennäköi-

sesti mallia raskauttava ylimääräinen muuttuja, joten yksinkertaisempi malli valit-

tiin taksonimäärää parhaiten selittäväksi malliksi. 

Tutkimuskysymykseen 2 vastattiin kuvaamalla yhteisöt ordinaatiossa. Ordinaatio-

menetelmäksi valittiin oikaistu korrespondenssianalyysi (Deternded Correspon-

dance Analysis, DCA), koska se on parametrisenä menetelmänä helposti toistettava, 

sen akselit ovat yhteisvaihtelun mitassa tärkeysjärjestyksessä ja ordinaation ensim-

mäinen akseli on ilmaistu keskihajonnan yksikköinä lajivaihtumasta. Ensimmäisen 

akselin keskihajonnat voidaan tulkita β diversiteetin yksikköinä, jos akselin pituus 

ylittää 3 keskihajonnan yksikköä (Hill ja Gauch 1980, ter Braak 1995, ter Braak ym, 

2015). DCA:n ensimmäinen akseli oli pituudeltaan 3.2, eli lajien vasteet voidaan 

olettaa huipukkaiksi tarkoittaen, että DCA on kyseisellä aineistolla sopiva mene-

telmä β diversiteetin arvioimiseen. Ympäristömuuttujien yhteyksiä yhteisöjen laji-

koostumukseen arvioidaan ordinaatioakseleiden ja ympäristömuuttujien välisten 

korrelaatioiden avulla. Aineistolle tehtiin Hellinger-muunnos, sillä muuten aineis-

tossa yksittäisinä yksilöinä esiintyvät lajihavainnot olisivat saaneet korostetun suu-

ren painoarvon yhteisöjen erilaistuneisuuden analysoinnissa DCA-menetelmällä. 
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Hellinger-metodi perustuu siihen, että ensin jokainen lajikohtainen yksilömäärä jae-

taan näytteen kokonaisyksilömäärällä (rivisummalla). Seuraavaksi jokaisesta näin 

saadusta osamäärästä otetaan neliöjuuri. Hellinger-muunnosta pidetään hyvin 

käyttökelpoisena standardointikeinona yhteisöaineistojen analysoinnissa, sillä se 

tasapainottaa aineistoa lajirunsauden nollahavaintojen ja suurien arvojen välillä 

(Legendre ja Gallagher 2001). 

Spatiaalinen autokorrelaatio arvioitiin pgirmess-paketin correlog-funktiolla. Mora-

nin I -tunnuslukuun perustuvia korrelogrammeja käytettiin spatiaalisen autokorre-

laation ilmenemisen tarkastelemiseksi vastemuuttujissa, selittävissä muuttujissa 

sekä mallien jäännöksissä. 

Tutkimuksen kaikki tilastollinen testaus tehtiin käyttäen R-ohjelman uusinta ver-

siota 3.6.3 ja RStudio-ohjelmointiympäristöä (R Development Core Team, 2020). 

3 TULOKSET 

Tutkimuksessa havaittiin ja määritettiin 10279 yksilöä nektisiä vesihyönteisiä, jotka 

kuuluvat 50 taksoniin. Lampien taksonimäärä vaihteli 5–17 taksonin välillä ja kes-

kiarvo oli 10,5 taksonia. Tutkimuksen vesihyönteislajisto koostui toukka- ja kotelo-

vaiheen sääskistä (katso liite 5, Taulukko 1) sekä toukka- ja aikuisvaiheen luteista ja 

kovakuoriaisista (katso liite 5, Taulukko 2). Vesihyönteislajisto on koottu liitteeseen 

5. Tutkimuksen lammista 4 oli säännöllisesti kausikuivia, 7 epäsäännöllisesti kausi-

kuivia ja 19 pysyviä. 

3.1 Lampien ominaisuuksien yhteydet paikalliseen monimuotoisuuteen 

Lammen elevaatio, kausikuivuus (Pys.) TP ja pH olivat mukana AIC-arvoltaan par-

haissa malleissa (Taulukko 1). Vain yhden tai yli neljän muuttujan mallit saivat huo-

noimmat AIC-arvot.   
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Taulukko 1. Taksonimäärää (y) selittävät lineaariset regressiomallit ja niiden AIC-
arvot. Taulukkoon on otettu mukaan 10 mallia, jotka saivat pienimmät AIC-arvot.  

Malli AIC 

y = pH + TP + elevaatio 150,68 
y = pH + TP + Pys. 151.14 
y = pH + TP + elevaatio + Pys. 151.71 
y = pH + TP 152.17 
y = pH + TP + elevaatio + kond. 152.57 
y = pH + TP + Pys. + kond. 153.04 
y = pH + TP + elevaatio + Pys. + kond. 153.50 
y = TP 153.74 
y = pH + TP + elevaatio + Pys. + liennut happi + kond. 155.14 
y = pH 155.41 

 

TP:lla ja pH:lla vaikuttaa olevan kykyä selittää taksonimäärän vaihtelua (Taulukko 

2). Kun mallia yksinkertaistetaan sisällyttämällä vain nämä kaksi tärkeintä selittä-

vää muuttujaa, huomataan, että TP selittää ensisijaisesti taksonimäärän vaihtelua. 

Elevaation ja kausikuivuuden yhteyttä vastemuuttujan vaihteluun ei voida sulkea 

tyhjentävästi pois, mutta se on heikompi kuin TP:n ja pH:n yhteys. Kausikuivuuden 

keskivirhe on lisäksi huomattavan suuri.  

Taulukko 2. Taksonimäärän vaihtelua selittävien lineaaristen regressiomallien tun-
nusluvut. Mukana yksinkertaisuuden ja selitysvoiman perusteella parhaiksi tode-
tut mallit. Kokonaisfosforipitoisuus (TP) ja veden happamuus (pH) selittivät par-
haiten taksonimäärän vaihtelua. Luotettavin malli merkitty tähdellä (*). 

 Parametrit Estimaatti Keskivirhe t-arvo P-arvo 

Malli 1* Vakiotermi 14,14 2,80 5,04 0,00 
 pH -0,88 0,48 -1,85 0,08 
 TP 0,07 0,03 2,27 0,03 
      
Malli 2 Vakiotermi 21,47    4,91    4.38  0,00 
 pH -1,30    0,51 -2,53  0,02 
 TP 0,06     0,03   2,25 0,03   
 Elevaatio -0,02     0,01  1,79  0,09  

   
Malli 3 Vakiotermi 11,50     3,15   3,65  0,00 
 pH -1,09     0,48 -2,29  0,03 
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 TP 0,09    0,03    2,83   0,01 
 Pys. 1,37   0,82    1,66  0,11 

 

Parhaiten taksonimäärää selitti malli, jossa oli mukana ainoastaan TP ja pH (F = 

5,969, df = 27, p = 0,007). TP:lla ja pH-arvolla pystyttiin selittämään noin 25,5 % 

taksonimäärän vaihtelusta (korjattu-R2 = 0,255). Taksonimäärällä ja TP:llä oli posi-

tiivinen yhteys ja heikompi negatiivinen yhteys havaittiin taksonimäärän ja pH-ar-

von välillä. Lammen TP selitti selvästi taksonimäärän vaihtelua lampien välillä. 

Taksonimäärä kasvaa 0,065 yksikköä, kun TP:n arvo kasvaa yhdellä yksiköllä. Ai-

neiston lampien taksonimäärä lisääntyy siis 1:llä, kun TP:n pitoisuus kasvaa 15,5 

yksikköä. Happamuuden yhteys taksonimäärään ei ole yhtä selkeä, koska pH:n kes-

kivirhe on suuri suhteessa sen regressiokertoimeen. Taksonimäärä väheni 0,879 yk-

sikköä veden pH-arvon kasvaessa 1 yksikön verran, tarkoittaen, että 1 taksonin li-

säys vastaa 1,14 yksikön suuruista vähentyvää muutosta pH-arvossa. Suurimmat 

taksonimäärät keskittyvät regressiomallien mukaan lampiin, joita luonnehtii alhai-

nen pH ja korkea TP. Nämä selittäjien ja vasteen väliset yhteydet näkyvät myös si-

rontakuvioista (Kuva 2).  
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Kuva 2. Kokonaisfosforipitoisuuden (yllä) ja happamuuden (alla) yhteys nektonin 
paikalliseen monimuotoisuuteen sirontakuvioina. Molemmilla ympäristömuuttu-
jilla näyttää olevan lineaarinen yhteys monimuotoisuuteen. Happamuudella se on 
negatiivinen ja tuottavuudella positiivinen. 

Luotettavimman mallin standardoiduista jäännöksistä vain 1 havainto on itseisar-

voltaan yli 2 (Kuva 3). Standardoitujen jäännösten jakautuminen viittaa siihen, että 

aineistossa ei ole poikkeavia havaintoja.  

 

Kuva 3. Lineaarisen regressiomallin y = pH + TP standardoitujen jäännösten jakau-
tuminen tulostettuna vipuvoimaa vastaan. Vain yksi jäännösarvo (10) on itseisar-
voltaan yli 2 yksikön päässä odotetusta arvosta.  

Mallin jäännöksissä on Moranin I:n mukaan spatiaalista autokorreloituneisuutta n. 

17 kilometrin etäisyydellä (Kuva 4). Vastemuuttujassa samalla etäisyydellä on myös 

havaittavissa spatiaalista autokorrelaatiota (Kuva 5). 
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Kuva 4. Korrelogrammi mallin 1 jäännösten spatiaalisesta autokorrelaatiosta. Line-
aarinen regressiomalli y = pH + TP. Moranin I :n mukaan mallissa esiintyy autokor-
reloituneisuutta n. 17 kilometrin kohdalla. Kuvioituneisuutta on vähän. 
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Kuva 5. Korrelogrammi taksonimäärän spatiaalisesta autokorrelaatiosta. Moranin I 
:n mukaan vastemuuttujassa esiintyy autokorreloituneisuutta n. 17 kilometrin koh-
dalla. Kuvioituneisuutta ei ole. 

3.2 Nektonyhteisöjen rakenne ja samankaltaisuus 

Yksilömäärällisesti hyönteisnektonista (10 279 yksilöä) suurimman osan (72,5 %) 

kattoivat sääskentoukat ja -kotelot. Jäljelle jäänyt osa hyönteisnektonista koostui lu-

teista (18,4 %) ja kovakuoriaisista (9,1 %). Kovakuoriaisten esiintyminen oli aineis-

tossa tasaista, sen sijaan luteiden esiintyminen vaihteli enemmän lampien välillä. 

Lampikohtaiset yksilömäärät on koottu liitteeseen 5 (Taulukko 3).  Sääskistä suurin 

osa (73,5 %) kuului sulkahyttysiin ja loppu koostui lähes yksinomaan hyttysistä 

(26,3 %), 15 sinkilähyttysyksilöä lukuun ottamatta. Luteista valtaosa (97,7 %) oli pik-

kumalluaisia (Corixidae) ja loput malluaisia (Notonectidae). Kovakuoriaisista pää-

osa (93,7 %) oli sukeltajia (Dytiscidae), mutta mukana oli myös hieman (4,7 %) ve-

densuosijoita (Hydrophilidae) ja hopeaseppiä (Gyrinidae) sekä pisarsukeltaja (Ha-

liplidae).  

Ordinaatio on tehty käyttäen tulosteen skaalana lampikohteita, eli yhteisöjä (Kuva 

6) ja taksoneita (Kuva 7). DCA akseli 1 (ominaisarvo = 0,43) ja DCA akseli 2 (omi-

naisarvo = 0,22) selittävät yhdessä noin 65 % yhteisövaihtelusta. Tarkasteltaessa 

kohteiden DCA-arvojen ja ympäristömuuttujien yhteyksiä havaittiin, että pH kor-

reloi selvästi akselin 1 kanssa (Spearman: ρ = -0,529, P = 0,003) ja myös kausikuivuus 

korreloi akselin 1 kanssa (Spearman: ρ = -0,355, P = 0,054). Typpipitoisuus korreloi 

akselin 2 kanssa (Spearman: ρ = -0,419, P = 0,021) ja klorofylli a -pitoisuus heikom-

min (Spearman: ρ = -0,324, P = 0,080). 
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Kuva 6. Oikaistu korrespondenssianalyysi kahdella ensimmäisellä akselilla. Kom-
ponentit: DCA, etäisyys: bray, ordinaation funktio: decorana. Ordinaatioon tulos-
tettuna ainoastaan kohteet. Lyhenteet: Pys 1 = säännöllisesti kausikuiva, Pys 2 = 
epäsäännöllisesti kausikuiva, Pys 3 = pysyvä, O. = liuennut happi.   

Vedenjakajaselkä W, Vedenjakajaselkä, Kämppäselkä SE ja Kämppälaki S muodos-

tavat selkeän rykelmän, joka on erillään muista yhteisöistä (Kuva 6). Nämä 4 lam-

pea ovat aineiston vuosittain kuivuvat, säännöllisesti kausikuivat lammet. Niissä 

havaittiin esiintyvän useampi, muista lammista puuttuva hyttyslaji: Ochlerotatus 

communis, O. nigrinus, O. pionips, O. pullatus ja O. impiger. Lisäksi yhteisöihin kuului 

suurimmat määrät aineistossa yleisimpänä hyttyslajina esiintyvää O. excrucians-

hyttystä, mutta ainoastaan Vedenjakajaselkä W ja Vedenjakaja poikkesivat O. excru-

cians määriltään selkeästi muista lammista (Vedenjakaja W: 177 yks. ja Vedenjakaja: 

322 yks., muut lammet: < 62 yks.). Säännöllisesti kausikuivien lampien nektonyh-

teisöjä yhdistää myös se, että aineiston yleisin laji, Chaoborus obscuripes, puuttui 

niistä lähes kokonaan, poikkeuksena Kämppälaki S lammen 16 yksilöä. Mochlonyx 
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velutinus esiintyi runsaslukuisena säännöllisen kausikuivissa lammissa Vedenjaka-

jaselkä W ja Vedenjakaja sekä yhdessä pysyvässä lammessa (Valtasenvainio). Koh-

teiden sijainti toisiinsa nähden ordinaatiossa ei vastaa kohteiden maantieteellistä 

sijaintia toisiinsa nähden (vrt. Kuvat 1 ja 6), mikä viittaa siihen, että yhteisöt eivät 

osoita ainakaan selkeää spatiaalisesti autokorreloitunutta rakennetta. 
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Kuva 7. Oikaistu korrespondenssianalyysi kahdella ensimmäisellä akselilla. Kom-
ponentit: DCA, etäisyys: bray, ordinaatio funktio: decorana. Ordinaatioon tulostet-
tuna kohteiden lisäksi taksonit. 1 akselin pituus: 3.2. Kuvan selkeyttämiseksi tekstin 
määrää minimoitiin. Lyhenteet: Pys 1 = säännöllisesti kausikuiva, Pys 2 = epäsään-
nöllisesti kausikuiva ja Pys 3 = pysyvä, O. = liuennut happi. 

4 TULOSTEN TARKASTELU 

4.1 Ympäristömuuttujien vaikutus paikalliseen monimuotoisuuteen 

Paikallisen monimuotoisuuden riippuvuus ympäristömuuttujista vaihteli riippuen 

siitä, kuinka monta ja mitä selittäviä muuttujia malliin otettiin mukaan. Luotetta-

vimpien mallien mukaan lammen tuottavuus (TP) ja veden happamuus selittävät 

paikallisen monimuotoisuuden vaihtelua merkittävästi tutkimuslammissa. Tuotta-

vuuden yhteys on selvempi kuin veden happamuuden yhteys. TP:n positiivinen 

vaikutus vesihyönteisten runsauteen on dokumentoitu aikaisemminkin (Neill ja 

Peacock 1980, Yan ym. 1982, Wissel ym. 2003) ja järvissä hiljattain myös (Fried-Pe-

tersen 2020), mutta happamuuden vaikutuksesta on ristiriitaisia tietoja (Yan ym. 

1985, Bendell ja McNicol 1987, Wissel ym. 2003, Kurek ym. 2010).  

TP:n positiivinen vaikutus paikalliseen monimuotoisuuteen selittyy todennäköi-

simmin suuremmalla määrällä resursseja ja tukee yksittäisistä lajeista tehtyjä aikai-

sempia havaintoja (Wissel ym. 2003). Suuremman ravinnemäärän myötä lammen 

tuottavuus on suurempi eli kasviplanktonia on enemmän, jolloin eläinplanktonilla 

on enemmän resursseja ja niiden määrä voi kasvaa. Eläinplanktonia ravinnokseen 

hyödyntävien nektonin hyönteisten, kuten sulkahyttysten toukkien kuolleisuus on 

siten pienempi. Onkin osoitettu, että Chaoborus suvun ensimmäisten toukkavaihei-

den kuolleisuus liittyy mahdollisesti suurimmaksi osaksi nääntymiseen (Neill ja 

Peacock 1980) sekä edelleen, että kokeellinen ravinteiden lisäys vähentää tätä kuol-

leisuutta johtaen huomattavasti suurempaan vanhempien toukkavaiheiden mää-



32 
 

rään. Tutkimuksen tulokseen saattaa vaikuttaa myös se, että kesäkuun näytteen-

oton yhteydessä ilmoitettu näytepullojen mahdollinen fosforikontaminaatio voi 

vääristää kahden kausikuivan lammen (Kämppälaki SE, Vedenjakaja) fosforipitoi-

suuden mittausarvoa, koska lampien fosforipitoisuus oli alle 25 µg l.-1. Lampien tak-

sonimäärät olivat 7 ja 11, samassa järjestyksessä. Korkeaan TP-pitoisuuteen kysei-

sissä lammissa saattaa vaikuttaa myös se, että lampien kutistuessa haihtumisen 

myötä fosforipitoisuuden voisi olettaa rikastuvan pienemmässä vesimäärässä. 

Kuihtumassa olevan lammen hyönteistiheys on myös suurempi, jonka voisi ajatella 

nostattavan veden TP-tasoja lisääntyneen ulosteiden määrän seurauksena suh-

teessa veden määrään.  

Happamuuden negatiivinen vaikutus paikalliseen monimuotoisuuteen on aikai-

sempaan tutkimukseen verrattuna (Eriksson 1980, Bendell ja McNicol 1987, Schil-

ling ym. 2009) osittain ennustusten vastainen. Taksonimäärät olivat Itä-Lapin kalat-

tomissa lammissa suurempia siellä, missä oli alhainen pH. Vesihyönteisyhteisöjen 

on arvioitu muistuttavan toisiaan huolimatta eroista pH-tasoissa kalattomissa sup-

pajärvissä (kettle lake) Mainen osavaltion alueella, Yhdysvaltojen koillisessa kul-

massa (Schilling ym. 2009). Vaikka heidän tutkimat lampensa olivat kalattomia, hei-

dän tutkimuksensa keskittyi vain kovakuoriaisiin, luteisiin ja sudenkorentoihin jät-

täen sääsket pois, mikä voi osittain selittää ristiriitaa heidän ja omien tutkimustu-

losteni välillä. Tutkimukset (Eriksson 1980, Bendell ja McNicol 1987), joissa alhaisen 

pH:n on havaittu vaikuttavan positiivisesti vesihyönteisyhteisöjen lajimäärään, 

ovat osittain linjassa omien havaintojeni kanssa. Tulkintaa hankaloittaa kuitenkin 

se, että he vetävät yhteisen johtopäätöksen, minkä mukaan alhainen pH vaikuttaa 

enimmäkseen kaloihin, joiden hävitessä vesihyönteisyhteisöjen lajimäärä voi kas-

vaa. Oman tutkimukseni mukaan ainakin nektonlajisto on rikkaampaa puhtaasti 

kalattomienkin lampien keskuudessa siellä, missä on alhaisemmat pH-tasot. Riip-

puvuutta ei siis enää voi rinnastaa ainoastaan kalojen poissaoloon. Riippuvuuden 

olemassaolosta havaittiin viitteitä, mutta kuten kokonaisfosforipitoisuudenkin 

kanssa, on riippuvuuksien syy–seuraussuhteista mahdotonta sanoa mitään näillä 
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tiedoilla. Sulkahyttysiin kalallisissa ja kalattomissa lammissa keskittyvässä tutki-

muksessaan Wissel ym. (2003) havaitsivat, että sulkahyttynen Chaoborus amrericanus 

ei esiintynyt kalattomissa lammissa, joiden pH oli yli 6.5. Sulkahyttysen ja pH:n vä-

linen yhteys pääteltiin tässäkin tutkimuksessa epäsuoraksi, kalojen karsiutumisen 

kautta vaikuttavaksi. Pintavesien alhaisen pH:n on havaittu aktivoivan maaperän 

alumiini-ioneja (Driscoll 1980), jotka ovat haitallisia ainakin kalojen kidusten toi-

minnalle (Driscoll 1980, Reid 1995, Poléo ym. 1997).  Havainnot saattavat selittää 

miksi alhainen pH on muissakin kanadalaisissa tutkimuksissa (Yan ym. 1985, Ku-

rek 2010) rinnastettu tiukasti kalattomien lampien sulkahyttyslajin (C. americanus) 

esiintymiseen. Mikäli alhainen pH ei vaikuta sulkahyttysiin negatiivisesti, on pH:ta 

koskevia, pelkästään kalattomia lampia tutkimalla saatuja tuloksiani vaikea selittää, 

koska tutkimuksen nekton hengittää sulkahyttysiä lukuun ottamatta ilmaputken 

kautta tai varastoimalla ilmaa peitinsiipiensä alle. Siten tuloksen pitäisi olla, että pH 

ei vaikuta paikalliseen monimuotoisuuteen ainakaan suoraan. Alhaisen pH:n on 

havaittu vaikuttavan negatiivisesti kiduksellisten vesihyönteisten yksilömääriin 

(Havens 1993) useissa ryhmissä. 

Vaikka sekä TP:llä että pH:lla vaikuttaa tulosten mukaan olevan kykyä selittää pai-

kallisen monimuotoisuuden vaihtelua kalattomissa lammissa, pystyttiin niillä selit-

tämään vain noin 25,5 % paikallisen monimuotoisuuden vaihtelusta. Havainto tar-

koittaa sitä, että jokin huomionarvoinen ja monimuotoisuuteen vaikuttava tekijä on 

jäänyt tutkimuksen ulkopuolelle.  

Lammen kausikuivuus ja elevaatio olivat myös mukana parhaissa malleissa, mutta 

niiden ei havaittu selittävän paikallisen monimuotoisuuden vaihtelua. Aikaisem-

pien havaintojen mukaan elevaatio on vaikuttanut epäsuorasti lämpötilan kautta 

sulkahyttyslajikoostumukseen, mutta ei lajimäärään (Lamontagne ym. 1994). Näi-

hin tuloksiin verrattuna on huomionarvoista, että vaikka tutkimusalueellani on ele-

vaation vaihtelua, ei se kuitenkaan vastaa korkeusvaihtelua Kanadan Kalliovuo-

rilla. Kausikuivuuden ei havaittu vaikuttavan nektonyhteisön lajimäärään, mikä 

poikkeaa aikaisemmasta käsityksestämme vesihyönteisyhteisöistä (Collinson ym. 
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1995). Heidän useamman vuoden kattavasta aineistostaan tekemät havaintonsa 

viittaavat siihen, että säännöllisesti kausikuivissa lammissa vesihyönteisyhteisön 

lajimäärä on pienempi kuin pysyvämmissä lammissa. Erot tutkimustulosten välillä 

saattavat johtua siitä, että vesihyönteisyhteisöjen taksonien välillä oli vain vähän 

päällekkäisyyttä tutkimusten välillä. Collinson ym. (1995) aineistossa merkittävässä 

osassa olivat kovakuoriasiten ja luteiden lisäksi myös kotilot, mutta he jättivät kak-

sisiipiset pois. Sen sijaan omat havaintoni keskittyvät nektoniin, jonka merkittävänä 

osana ovat sekä hyttyset että sulkahyttyset. Toisaalta tutkimukseni sääsket näyttäi-

sivät kumoavan toisensa vaikutuksen yhteisön lajimäärään kausikuivuuden mu-

kaan, sillä sulkahyttyslajisto näyttäisi olevan enemmän kytköksissä kausikuivuu-

deltaan pysyvämpiin lampiin, hyttysten lajimäärän ollessa suurempi säännöllisesti 

kausikuivissa lammissa.  

Tulosten tulkintaa hankaloittaa se, että elevaatiosta ja pysyvyydestä oli vaikea 

saada edustavaa gradienttia. Sekä korkealla sijaitsevia että säännöllisesti kausi-

kuivia lampia oli aineistossa vähän, eivätkä muuttujien mahdolliset yhteydet vas-

teeseen välttämättä näy lineaarisen regression keinoin. Muuttujien riippuvuussuh-

detta vasteeseen ei voida tyhjentävästi sulkea pois. Etenkin kausikuivuutta oli han-

kala arvioida etukäteen, ilman tietoja lampien syvyydestä. Elevaatio voisi periaat-

teessa toimia kausikuivuuden sijaismuuttujana, koska selvästi korkeammalla sijait-

sevia lampia luonnehtii pienempi valuma-alue. Vastaisuudessa edustavan kausi-

kuivuusgradientin suunnittelutyössä elevaatio kannattaa ottaa huomioon. 

4.2 Nektisten vesihyönteisyhteisöjen rakenne ja samankaltaisuus 

Kausikuivuuden ja pH:n havaittiin korreloivan akselin 1 kanssa vesihyönteisyhtei-

söjen ordinaatiossa. Ensimmäinen ordinaatioakseli selittää suurimman osan yhtei-

söjen välisestä vaihtelusta (β diversiteetistä) ja koska ensimmäinen akseli on lisäksi 

kyllin pitkä kuvaamaan eroja yhteisöjen lajikoostumuksessa (yli 3 keskihajonnan 

yksikköä), voidaan lajikoostumukselle pitää merkittävinä muuttujina kausikui-

vuutta ja veden happamuutta. Yhteisöjä ordinaation 1 akselin vasemmassa laidassa 
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luonnehtii korkeampi pH ja pysyvyys tai korkeintaan epäsäännöllinen kausikui-

vuus. Oikean laidan yhteisöjä luonnehtii puolestaan säännöllinen kausikuivuus ja 

matala pH. Havainto ei ole yllättävä ja käy järkeen, koska säännöllisesti kausikuivat 

lammet ovat sulamisvesilampia ja sadevesi on hapanta. Ensimmäisen akselin ääri-

päissä olevat yhteisöt koostuvat suureksi osaksi keskenään eri lajeista. Sulamisve-

silampien yhteisöt erottuvat selvästi muiden yhteisöjen joukosta omaksi rykelmäk-

seen (Kuva 3). Kausikuivuuden osalta tulos vastasi ennustuksia ja vahvistaa aikai-

sempaa käsitystä siitä, että kausikuivuudella on merkitystä nektonlajistolle (Bor-

kent 1981, Becker 2010, Collinson ym. 1995).  Uudeksi tiedoksi voidaan katsoa se, 

että muuttujan vaikutus näkyy myös sääsket kattavalla nektonyhteisötasolla, eikä 

ainoastaan lajitasolla tai lajiryhmätasolla. Sulamisvesilampien yhteisöt poikkeavat 

lajikoostumukseltaan selvästi muista yhteisöistä, mutta ordinaation perusteella ha-

vainnon syystä ei voida vetää johtopäätöksiä. Veden alhainen pH tai lammen vuo-

sittainen kuivuminen saattaa vaikuttaa tai kumpikin vaikuttavat yhteisöjen lajiston 

omaleimaisuuteen. On myös mahdollista, että tekijät eivät vaikuta suoraan vaan 

jonkin muun tekijän kautta.  

Kuten aiemmin on todettu, talvehtivat useimmat Chaoborus lajit toukkina vedessä 

(Borkent 1981). Säännöllisesti kausikuivien lampien tapauksessa vettä ei kuitenkaan 

ole talvehtiville toukille, joten se selittää suvun Chaoborus sulkahyttysten melkein 

täydellisen poissaolon sulamisvesilammikoista. On mahdollista, että sulkahyttys-

ten poissaolon myötä saalistuspaine pienenee nektonyhteisössä. Kanadassa tehty-

jen havaintojen mukaan Chaoborus lajit syövät ainakin eläinplanktonia (Elser ym. 

1987) ja hyttysiä (Borkent 1980). Chaoborus lajien todettiin esiintyvän usein suurissa 

määrissä tutkimukseni kalattomissa lammissa, mikä näkyy lampikohtaisissa yksi-

lömäärissä liitteessä 5 (Taulukko 3). Sulamisvesilammet olivat melkein ainoita lam-

pia, joissa Chaoborus suvun sulkahyttysiä ei juurikaan esiintynyt. Samojen, säännöl-

lisesti kausikuivien lampien lajikoostumukselle toinen omaleimainen piirre oli hyt-

tyslajien ja -yksilöiden runsaus. Monien hyttyslajien tiedetään hyödyntävän sula-

misvesilampia ja sietävän alhaisia pH-tasoja (Becker ym. 2010). Havainnot tukevat 
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tätä käsitystä Itä-Lapin osalta. Alhainen pH ei kuitenkaan riitä selittämään hyttys-

ten korostettua läsnäoloa säännöllisesti kausikuivissa lammissa, koska aineisto kat-

toi myös pysyviä ja epäsäännöllisesti kausikuivia lampia, joissa ei alhaisista pH-

tasoista huolimatta ollut poikkeavia tuloksia hyttysten yksilö- tai lajimäärissä. Sen 

sijaan lammista löytyi Chaoborus suvun sulkahyttysiä. Niiden suuret määrät saatta-

vat olla tärkeä osa hyttyspopulaatioiden säätelyssä kalattomien lampien nektoyh-

teisöissä. Asiasta ei voi olla varmuutta, koska ei tiedetä esimerkiksi sitä, että saalis-

tavatko Chaoborus lajit hyttystoukkien sijaan ennemmin esimerkiksi eläinplankto-

nia, jos sitä on runsaammin tarjolla.  

4.3 Faunistiikka 

Kaikki tutkimuksessa havaitut lude- ja kovakuoriaislajit ovat uusimman valtakun-

nallisen lajien uhanalaisuusarvioinnin mukaan arvioitu uhanalaisuusluokituksel-

taan elinvoimaisiksi (Punainen Kirja 2019). Sulkahyttyset Chaoborus nyblaei ja 

Cryophila lapponica ovat punaisen kirjan lajeja. C. nyblaei on luokiteltu vaarantu-

neeksi (VU) ja C. lapponica puutteellisesti tunnetuksi (DD). Hyttyset ovat toistaiseksi 

vailla arviota, mutta ainakin laji Ochlerotatus excrusians esiintyy yleisenä tutkimus-

alueella. 

Tieto monien hyttyslajien levinneisyydestä Itä-Lapissa, Koillismaan ja Sompion La-

pin eliömaakuntien alueella tarkentui. Tutkimuksessa havaittiin samasta Värriön 

säännöllisesti kausikuivasta lammesta neljä muista lammista puuttuvaa hyttyslajia: 

Ochlerotatus impiger, O. nigrinus, O. pionips, ja O. pullatus. Havainto lajista O. impiger 

tukee vanhoja huomioita lajin esiintymisestä Itä-Lapin alueella (Utrio 1979), vaikka 

tuoreeltaan lajia löydettiinkin laajamittaisessa Suomen hyttyslajiston faunistisessa 

selvityksessä vain Enontekijöltä, Kittilästä, Sodankylästä ja Utsjoelta (Culverwell 

ym. 2020). Myös O. nigrinus (4 yksilöä) esiintyy edelleen Itä-Lapissa, vaikka se löy-

dettiin lähistöltä viimeksi 1979 Sodankylän Posolammesta. Edellisen lajin tapaan O. 

nigrinus on ”harvinainen” hyttyslaji, koska siitä on vain niukasti havaintoja (Utrio 
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1979 n=2, Culverwell ym. 2020 n=28), mutta uusimman tiedon mukaan sen esiinty-

misalue kattaa koko Suomen, eikä rajoitu Pohjois-Suomeen, kuten aikaisemmat ha-

vainnot näyttivät. Esiintyminen pieninä yksilömäärinä saattaa olla syynä vallitse-

vaan käsitykseen lajien laikuttaisesta esiintymisestä. Suomen O. impiger ja O. nig-

rinus havainnot vaikuttaisivat olevan aikuishavaintoja, mutta (Becker ym. 2010) 

mukaan O. impiger kehittyy nopeasti aikasin keväällä sulaneen lumen muodosta-

missa lammissa ja O. nigrinus suosii avoimia maita kuten tulvaniittyjä.  Edellisten 

lisäksi lajit O. pionips, O. pullatus ja O. communis havaittiin ainoastaan korkealta, 

säännöllisesti kausikuivista lumensulamislammikoista. Tämä vastaa aikaisempaa 

käsitystä lajien elintavoista (Becker ym. 2010), vaikka O. pullatus lajin onkin huo-

mattu olevan elinympäristövaatimuksiltaan joustavampi (Kaiser ym. 2001). Kesä 

2018 oli poikkeuksellisen lämmin (Ilmatieteenlaitos 2018), joka yhdistettynä tietä-

mykseen lajien elintavoista saattaa selittää sen, miksi lajeja ei havaittu alavilta 

mailta. Aineiston yleisin hyttyslaji O. excrucians havaittiin kahdessa kolmannesta 

lammesta ja kattoi 86 % hyttystoukista, liite 3 (Taulukko 1). Aikaisemmissa tutki-

muksissa on vastaavasti todettu, että alueellista hyttysten lajimonimuotoisuutta do-

minoi harva hyttyslaji, muiden esiintyessä vähälukuisina (Lumiaho ja Itämies 1981, 

Culverwell ym. 2020). Dominoiva hyttyslaji riippuu skaalasta: Itä-Lapin tutkimus-

alueella se on O. excrucians ja Suomen mittakaavassa se vaikuttaisi olevan O. com-

munis (Culverwell ym. 2020). O. excrucians lajin valta-asemaa hyttysaineistossa voi 

perustella sillä, että valtaosa tutkimuslammista oli pysyviä tai kohtalaisen pysyviä, 

jotka Becker ym. 2010 mukaan ovat lajin suosimia ympäristöjä. Vaikeammin perus-

teltavissa on se, että miksi sama laji esiintyi ylivertaisesti runsaampana kausikui-

vissa lumensulamislammisa, joissa puolestaan suomen johtava hyttyslaji ja nimen-

omaan sulamisvesilampiin yhdistetty O. communis havaittiin vain hyvin harvalu-

kuisena.  Yksi vaihtoehto on, että O. communis on kehittynyt aikaisemmin ja ehtinyt 

koteloitua tai aikuistua, niin, että se on jäänyt aliedustetuksi aineistossa tai määri-

tyspotentiaalin ulkopuolelle (kotelo). Kahta O. excrucians toukkaa lukuun ottamatta 

kaikki lampien hyttyshavainnot ovat peräisin kesäkuun aineistonkeruusta. 
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Yli puolet aineiston 10279 yksilöstä (53,3 %) oli sulkahyttysiä. Kalattomista lam-

mista löydettiin yhteensä 8 lajia sulkahyttysiä. Koska sulkahyttysten tiedetään ole-

van herkkiä kalojen saalistukselle (Garcia ja Mittelbach 2008) ei sulkahyttysten suuri 

määrä ole yllättäviä tulos vaan havainto tukee hyvin aikaisempaa käsitystä sulka-

hyttysten biologiasta Itä-Lapin osalta. Mahdollisesti ainoa kalojen saalistuksen sie-

tämiseen sopeutunut sulkahyttyslaji C. flavicans havaittiin vain yhdestä lammesta 

(Nimetönselkä). Havainto vahvistaa aikaisemmin Saksassa tutkittua käsitystä siitä, 

että laji ei pärjää kalattomissa olosuhteissa eläville sulkahyttysille kuten lajille C. 

obscuripes (Wissel ja Benndorf 1998). Aikaisemman tiedon mukaan C. nyblaei (Bor-

kent 1981) on ainoa Chaoborus lajeistamme, joka kykenee elämään elinkiertonsa 

säännöllisesti kausikuivissa lammissa. Laji muodostaa poikkeuksen, koska ei tal-

vehdi toukkana vaan munana. Verrattuna aikaisempaan tietoon (Borkent 1981) tut-

kimuksen havainnot tukevat käsitystä sulkahyttysten biologiasta, sillä C. nyblaei la-

jin ohella sulamisvesilammista ei yhtä kesäaikaista C. obscuripes kolonisaatiota lu-

kuun ottamatta löytynyt ollenkaan Chaoborus lajeja. Sulkahyttysten levinneisyystie-

dot paranivat tutkimuksen myötä. Vaarantuneeksi (VU) luokiteltu Chaoborus nyblaei 

ja puutteellisesti tunnetuksi (DD) luokiteltu Cryophila lapponica esiintyivät kumpi-

kin useammassa tutkimuslammessa ja ovat nykyluokituksestaan huolimatta toden-

näköisesti elinvoimaisia lajeja. Lisäksi Suomen alueelle löytyi uusi sulkahyttyslaji 

Mochlonyx triangularis ja Törmäojan itäisimmästä kalattomasta lammesta, joka nä-

kyy liitteesä 2 (Kuva 5D) löytyi Euraasialle uusi Chaoborus laji. Tutkimusta seuran-

neen laajan taksonomisen selvityksen myötä laji on nostettu synonyymien listalta 

omaksi lajikseen, jolle on annettu nimi Chaoborus albipes (Salmela ym. 2020). 

Luteiden ja kovakuoriaisten osalta tieto joidenkin lajien levinneisyydestä tarkentui. 

Levinneisyydeeltään eteläpainotteiset (Suomen Ludeatlas 2018, Suomen Kovakuo-

riaisatlas 2020) lajit Enochrus coarctatus ja Sigara falleni esiintyvät tutkimuksen mu-

kaan myös Koillismaan ja Sompion Lapin eliömaakunnissa. Hygrotus marklini ha-

vaittiin uutena lajina Koillismaalle. Tutkimuksessa laji havaittiin yhdestä Värriön 

säännöllisesti kausikuivasta lammesta (Vedenjakaja), jonka pohja ja rannat olivat 
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kauttaaltaan jäkin (Nardus stricta) peitossa. Vaikka lampi ei ollut puurajan alapuo-

lella ei se ollut kaukana puurajasta. Lajia on luonnehdittu avointen ja kausikuivien, 

usein kasvillisuudeltaan niukkojen lampien lajiksi (Nilsson ja Holmen 1995). Poh-

jois-Skandinaviassa laji esiintyy pääosin puurajan yläpuolella ja etelässä sen maini-

taan olevan pitkälti rajoittunut alvar-maille, hylätyille sora- ja savimontuille sekä 

kivilouhimoille. Pikkumalluaislajin Cymatia bonsdorffi esiintyminen Värriöllä viittaa 

siihen, että alueen vesistöt ovat hyvin kytkeytyneitä, koska laji esiintyy yleensä ly-

hytsiipisenä, ja sen leviämiskapasiteetti on näin ollen arvioitu rajoittuneeksi (Brown 

1951). 

4.4 Spatiaalinen autokorrelaatio ja näytteenottoharha 

Spatiaalista autokorrelaatiota havaittiin Moranin I korrelogrammien mukaan sekä 

paikallisen monimuotoisuuden että pysyvyyden, happamuuden ja elevaation suh-

teen n. 17 kilometrin etäisyydellä. Tämä havainto saattaa johtua siitä, että tutkimus-

aineisto jakaantuu karkeasti kolmeen rykelmään (Kuva 1), jotka ovat noin 17 kilo-

metrin etäisyydellä toisistaan. Havainto viittaa siihen, että rykelmät olivat kyseisten 

muuttujien kohdalla samankaltaisempia keskenään. Toisaalta yhteisöjen samankal-

taisuudesta kertovat tulokset näyttävät, että spatiaalista autokorreloituneisuutta ei 

näy yhteisöjen rakenteessa. Ordinaatiokuva ei tulosta yhteisöjä niiden maantieteel-

listä asettumista vastaavalla tavalla (Kuva 1 ja Kuva 3). Autokorrelaatio selittyy 

mahdollisesti osakseen sillä, että korkeimmalla sijaitsevat lammet sijoittuivat sa-

malle alueelle eli Värriön luonnonpuiston vaaroille. Korkean sijaintinsa takia vaa-

rojen lampien valuma-alueet ovat pieniä ja ne ovat siten kuivumisherkempiä. Lam-

pien vesi koostuu käytännössä sulamisvesistä, mikä osakseen selittää lampia yhdis-

tävät alhaiset pH-arvot. Veden happamuuden ja lampien pysyvyyden välinen yh-

teys näkyy myös ympäristömuuttujien asettumisena vastakkaisiin päihin DCA:n 1 

akselilla. 
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Näytteenotto saattoi aiheuttaa tiettyjen sukujen aliedustusta. Etenkin aikuiset mal-

luaiset (Corixidae, Notonectidae) ovat aineistossa harvalukuisia. Malluaisten käy-

töstä tarkkailleena olen huomannut, että rantaviivaa lähestyttäessä ainakin pikku-

malluaisilla on taipumus lähteä uimaan poispäin. Vastaava ilmiö on saattanut tulla 

kyseeseen myös tätä tutkimusta tehdessä ja se on voinut vaikuttaa malluaisotok-

seen. Lampien suuremmasta aikuisten malluaisten määrästä suhteessa havaittuun 

vihjaa myös aineistosta löytyneiden malluaisten fragmenttien suuri määrä suh-

teessa aikuisten yksilöiden määrään. Malluaisten todellisesta määrästä saisi mah-

dollisesti tarkemman kuvan, mikäli näytteenottoon tehtäisi pieniä muutoksia. 

4.5 Yhteenveto ja johtopäätökset 

Tutkimuksen perusteella kalattomien lampien hyönteisnektonyhteisöjen paikalli-

sella monimuotoisuudella on yhteys veden kokonaisfosforipitoisuuteen sekä hap-

pamuuteen Itä-Lapin alueella. Paikallinen monimuotoisuus lisääntyi fosforipitoi-

suuden lisääntyessä ja väheni pH-tason kasvaessa. Fosforipitoisuuden ja pH-arvon 

avulla voitiin selittää noin neljäsosa paikallisen monimuotoisuuden vaihtelusta. Itä-

Lapin kalattomien lampien nektonyhteisöjä luonnehtii sääskien suuri määrä, sillä 

otannan yksilöistä suunnilleen 3/4 on sääskiä. Sääskien suuri yksilömäärällinen 

osuus viittaa siihen, että ne ovat tärkeä osa kalattomien lampien eliöyhteisöjä. Nek-

tonyhteisöjen erilaistumiseen liittyen havaittiin, että säännöllisesti kausikuivissa 

sulamisvesilammissa elää omaleimainen nektonyhteisö verrattaessa pysyviin tai 

vain kuivimpina vuosina kuivuviin lampiin. Vuosittain kuivuvien kalattomien lam-

pien nektonyhteisöjä luonnehtii C. nyblaei lajia lukuun ottamatta Chaoborus suvun, 

mukaan lukien aineiston yleisimmän ja runsaimman lajin, C. obscuripes sulkahytty-

sen poissaolo tai vähäinen esiintyminen ja hyttysten runsaampi esiintyminen sekä 

laji- että yksilömäärällisesti. On mahdollista, että Chaoborus suvun sulkahyttysten 

saalistuspaine on yksi merkittävä hyttysten populaatiotiheyksiä säätelevä tekijä.  



41 
 

Tutkimuksessa löydettiin Suomelle yksi uusi sulkahyttyslaji, Mochlonyx triangularis 

ja yksi Euraasialle uusi sulkahyttyslaji C. albipes, joka nostetaan synonyymistä vali-

diksi lajiksi (Salmela ym. 2020). Hyttysten osalta selvisi, että O.nigrinus ja O. impiger 

elävät yhä Itä-Lapin alueella, vaikka jäivätkin katveeseen uusimmassa, laajassa val-

takunnallisessa selvityskessä (Culverwell ym. 2020). Lisäksi kovakuoriaislajit 

Enochrus coarctatus ja Hygrotus marklini sekä ludelaji Sigara falleni havaittiin esiinty-

vän nykyisen esiintymisalueensa ulkopuolella, Kuusamon eliömaakunnassa. Mer-

kittävimmän loikan teki laji E. coarctatus, jonka levinneisyys siirtyi noin 188 km poh-

joiseen. 

Havainnot vesihyönteisyhteisöjen välisitä eroista säännöllisesti kausikuivien ja py-

syvämpien lampien välillä ovat hyödyllisiä käytännön suojelutyön kannalta. Mikäli 

tähtäimessä on lammissa elävien hyönteisten monimuotoisuuden tehokas suojelu, 

täytyy suojelutoimenpiteiden kattaa myös säännöllisesti kuivuvia lampiekosystee-

mejä. Käytännön suojelutyötä hyödyttää myös tarkentunut tieto uhanalaisten ja 

puutteellisesti tunnettujen lajien elinvoimaisuudesta. Tutkimustulosten pohjalta 

voidaan todeta, että säännöllisesti kausikuivat lammet voi erottaa nopeasti niiden 

lajiston perusteella. Esimerkiksi useimmat Chaoborus lajit eivät esiinny kausikui-

vissa vesissä ja hyttysten runsaus puolestaan indikoi kausikuivuutta.  Kalattomien 

ja kausikuivien lampityyppien erottaminen on tärkeää, jotta niitä osataan suojella 

esim. eksoottisten kalalajien (aurinkoahven) leviämistä vastaan. Kalattomien lam-

pien tutkimuksella yleensä sekä kausikuivien lampien tutkimuksella erityisesti saa-

daan tietoa näiden huonosti tunnettujen habitaattien monimuotoisuudesta. 
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LIITE 1. Lampien valinnassa käytetyt muuttujat  
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Kuva 1. Kvantiilikuviot ympäristömuuttujien pinta-ala (yllä) ja elevaatio (alla) ja-
kaumille. Kuvaajat pyrkivät esittämään ympäristömuuttujien gradienttien kelpoi-
suutta. Pinta-alan gradientti näyttää kohtuullisen tasaiselta. Elevaation gradientti 
on vinompi, koska korkealla sijaitsevia lampia ei ollut järkevien kulkuyhteyksien 
päässä ylenmäärin. Lammet sijaitsevat vähintään 600 metrin etäisyyden päässä toi-
sistaan. Elevaatio mitattiin freemaptools.com -sivuston elevaatiotyökalulla. Pinta-
ala mitattiin paikkatietoikkuna.fi -sivuston pinta-alan mittaustyökalulla.  
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Kuva 2. Sirontakuvio lampien pinta-alan ja korkeuden arvoista. Muuttujien ei ha-
vaittu korreloivan keskenään (Pearson r = 0,11). Suuremmat tai pienemmät lammet 
eivät sijaitse säännönmukaisesti korkeammalla tai matalammalla. Pinta-alan arvot 
laskettu paikkatietoikkunan mittaustyökalulla. Elevaation arvot laskettu freemap-
tools-sivuston elevaatiotyökalulla. 
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LIITE 2. Tutkimuslampien kausikuivuustyypit 

 

Kuva 1. A = Vedenjakaja, B = Kyörtesnotko, C = Jolvikkoselkä, D = Törmäoja 18. 
Kuvat on otettu 10.–15. kesäkuuta 2018. A edustaa säännöllisesti kausikuivaa sula-
misvesilampea, B ja D epäsäännöllisesti kuivuvia lampia ja C pysyvää lampea. 
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LIITE 3. Ympäristömuuttujien tunnusluvut ja korrelaatiot 

Taulukko 1. Tutkimuksessa käytetyt ympäristömuuttujat sekä niiden yksiköt ja tun-
nusluvut. Pysyvyyden yksikkönä käytettiin kolmiportaista, järjestysasteikollista 
muuttujaa kuvaamaan kausikuivuutta: (1 = kuivuu joka vuosi, 2 = kuivuu kuivim-
pina vuosina, 3 = ei kuivu). Taulukoituna selittävien muuttujien pienimmän ja suu-
rimman arvon lisäksi mediaanit sekä keskiarvot. 

 Minimi Mediaani Keskiarvo Maksimi 

Pinta-ala (m2) 477 1274 1507 3285 

Elevaatio (mmpy) 221 250 270 439 

Lämpötila (°C) 7.4 10,5 10,5 12.9 

Happamuus (pH) 3.6 5.7 5.4 7.2 

Sähkönjohtokyky (µS cm-1) 7.0 10,5 13.9 41.0 

Liuennut happi (%) 88.4 98.7 99.1 110,7 

Klorofylli a (µg l-1) -0,60 4.55 5.40 19.40 

Kokonaisfosfori (µg l-1) 3.00 11.00 17.25 100,00 

Kokonaistyppi (µg l-1) 80,0 295.0 315.3 770,0 

Pysyvyysarvio (1–3) 1 2 N/A 3 

Taulukko 2. Korrelaatiomatriisi ympäristömuuttujien Spearman-korrelaatioista. 
Fosfori, typpi ja klorofylli a korreloivat vahvasti positiivisesti ja liittyvät lammen 
tuottavuuteen. Lämpötila korreloi vahvasti positiivisesti fosforin ja vahvasti nega-
tiivisesti sähkönjohtavuuden kanssa. Vieraat lyhenteet: liuennut happi = O%.  

 Pys. A elev. lt. pH kond. O% klor.a TP 

A  0,08         

elev. -0,27 -0,01        

lt. -0,50  0,22  0,05       

pH  0,29  0,00 -0,36 -0,19      

kond.  0,32 -0,12 -0,21 -0,67  0,18     

O% -0,03  0,13 -0,26  0,15  0,12  0,27    
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klor.a  -0,39 -0,15 -0,17  0,30 -0,28 -0,21 -0,12   

TP -0,45  0,01 -0,17  0,62 -0,24 -0,37  0,05 0,64  

TN -0,16 -0,04 -0,30  0,42  0,03 -0,30 -0,12 0,78 0,64 

LIITE 4. Vastemuuttujan normaalisuuden testaus 

 

Kuva 1. Kvantiilikuvio vastemuuttujan taksonimäärä jakaumalle. Taksonimäärän 
vaihteluväli on 5–17. Matalimpien taksonimäärien kohdalla havainnot eivät asetu 
yhtä lineaarisesti normaalia jakautumista kuvaavalle linjalle, mutta ero ei ole häirit-
sevän suuri. Vastemuuttuja on normaalx§isti jakautunut. 
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Kuva 2. Histogrammi vastemuuttujan taksonimäärä jakaumalle. Taksonimäärän 
vaihteluväli on 5–17 taksonia. Jakauma on hieman oikealle vino, koska matalia tak-
sonimäärän havaintoja on suhteessa enemmän kuin korkeita, mutta ero ei ole liian 
suuri normaalisuusoletuksen rikkomiseen. Vastemuuttuja on normaalisti jakautu-
nut.  
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LIITE 5. Lajilistat ja kohdelammet 

Taulukko 1. Havaitut sääskitaksonit ja niiden esiintymisfrekvenssit sekä kokonais-
yksilömäärät. Esiintymisfrekvenssi laskettu lampien lukumääränä, mistä taksoni on 
havaittu. Elinkierron vaihe yleisesti ottaen toukkavaihe, poislukien Ochlerotatus ko-
telot. Heimon Chaoboridae kohdalla aineiston kotelovaiheet ovat sisällytetty laji-
määrityksiin. 

 Lampien frekvenssi Kokonaisyksilömäärä 
Chaoboridae   

 Chaoborus albipes 1 72 

 Chaoborus crystallinus 5 16 

 Chaoborus flavicans 1 4 

 Chaoborus nyblaei 15 342 

 Chaoborus obscuripes 24 2274 

 Cryophila lapponica 5 18 

 Mochlonyx triangularis 19 1080 

 Mochlonyx velutinus 14 1676 

   

Culicidae   

 Anopheles sp. 4 11 

 Culiseta alaskaensis 1 1 

 Ochlerotatus communis 3 30 

 Ochlerotatus diantaeus 4 34 

 Ochlerotatus excrucians 19 870 

 Ochlerotatus hexodontus 1 1 

 Ochlerotatus impiger 1 1 

 Ochlerotatus nigrinus 2 27 

 Ochlerotatus pionips 2 23 

 Ochlerotatus pullatus 2 6 

 Ochlerotatus sp.  5 14 

 Ochlerotatus sp. (pupa) 8 940 

   

Dixidae 5 15 

   

Chaoboridae yhteensä  5482 

Culicidae yhteensä   1958 

Nematocera yhteensä  7454 
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Taulukko 2. Havaitut lude- ja kovakuoriaistaksonit. Heimot Corixidae ja Notonec-
tidae kuuluvat luteisiin (Heteroptera) ja loput heimot kuuluvat kovakuoriaisiin 
(Coleoptera). Listattuna yleisyys tutkimusalueella lampien esiintymisfrekvenssinä 
sekä runsaus kokonaisyksilömäärinä. Elinkierron nuoruusvaiheet merkitty sulkui-
hin ja aikuisvaiheet ilman sulkuja. 

 Lampien  
frekvenssi 

Kokonais-
yksilömäärä 

Corixidae   
 Callicorixa praeusta 2 3 
 Callicorixa producta 8 18 
 Callicorixa wollastoni 2 2 
 Callixorixa sp. 9 12 
 Cymatia bonsdorffi 2 3 
 Cymatia sp. (nymfi) 4 112 
 Sigara / Callicorixa sp. (nymfi) 26 1686 
 Sigara semistriata 8 10 
 Sigara falleni 2 2 
Notonectidae   
 Notonecta sp. (nymfi) 6 43 
Dytiscidae   
 Acilius canaliculatus (toukka) 4 6 
 Acilius sulcatus (toukka) 1 2 
 Agabus arcticus 2 2 
 Agabus sp. 4 10 
 Colymbetes sp. (toukka) 1 1 
 Dytiscus sp. (toukka) 6 9 
 Graphoderus sp. (toukka) 8 15 
.  Graptodytes granularis 1 4 
 Helophorus sp. 3 19 
 Hydroporinae (toukka) 27 375 
. Hydroporus sp. 23 174 
. Hygrotus marklini 1 1 
 Ilybius sp. 2 2 
 Ilybius / Agabus sp. (toukka) 24 162 
 Stictotarsus multilineatus. 1 3 
 Rhantus suturellus 2 3 
 Rhantus sp. (toukka) 15 88 
Hydrophilidae   
 Berosus sp. (toukka) 5 11 
 Berosus luridus 5 9 
 Enochrus sp. (toukka) 4 8 
 Enochrus coarctatus 3 4 
 Hydrobius sp. (toukka) 3 5 
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 Laccobius minutus 3 6 
Gyrinidae   
 Gyrinus sp. (toukka) 5 13 
Haliplidae   
 Haliplus sp. (toukka) 1 1 
   
Heteroptera ytheensä  1891 
Coleoptera yhteensä  934 

Taulukko 3. Hyönteisnektonin lampikohtaiset yksilömäärät. Taulukossa taksonien 
nimet ovat lyhennettyinä. Lyhenteet tarkoittavat taksoneita seuraavasti: Chaob. = 
Chaoboridae, Culic. = Culicidae, Hetero. = Heteroptera, Coleo. = Coleoptera, Dix. = 
Dixidae. 

Kohdelampi Yksilömäärä taksonissa 

 Chaob. Culic. Hetero. Coleo. Dix. Yht. 

Kolkuttamavaara 68 7 13 15 0 103 

Maskaselkä b 88 0 144 24 1 257 

Vedenjakajaselkä W 1000 325 5 16 0 1346 

Törmäoja 20 105 6 22 25 0 158 

Törmäoja 19 211 9 13 21 0 254 

Nimetönselkä 7 4 4 25 0 40 

Tikkasen Vieriharju 140 1 33 5 0 179 

Riikunkurulampi E 327 39 1 201 0 568 

Kuutsjärvi W 10 0 6 20 6 42 

Riikunkuru S 234 61 12 50 0 357 

Törmäoja 18 147 64 6 18 1 236 

Valtasenvainio 586 23 113 91 0 813 

Kuivahaaranselkä 256 15 126 22 0 419 

Lomperovaara 134 55 7 19 0 215 

Koirankaaravaara 223 0 288 42 0 553 

Maskaseljän Soklomat E 31 0 9 12 1 53 

Hangasaapa 12 2 3 6 0 23 

Kyörtesnotko 528 16 124 32 0 700 

Seitainseljät 200 0 45 11 0 256 

Maskaseljän Soklomat W 2 0 51 11 0 64 

Vedenjakajaselkä E 36 1 43 22 0 102 

Pitkäjänkä E  4 1 9 22 0 36 

Jolvikkoselkä 31 0 0 19 0 50 

Kämppäselkä SE 20 71 0 4 6 101 

Karpijänkä 35 42 82 34 0 193 
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Maskaselkä a 223 16 141 35 0 415 

Vedenjakaja 285 387 1 2 0 675 

Kämppälaki S 165 812 545 31 0 1553 

Uuraoja 374 0 27 53 0 454 

Pierkulinnotko 0 1 18 46 0 65 

Yhteensä 5482 1958 1891 934 15 10279 
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