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Ulapan kalastoa seurattu koko tehokalastushankkeen ajan 
kaikuluotauksella ja koetroolauksella



Kaikuluotauslinjat Esimerkki troolivedoista



Kalabiomassan kehitys vuosina 1997-2019 kaikuluotauksen ja koetroolauksen perusteella



Kalatiheyden kehitys vuosina 1997-2019 kaikuluotauksen ja koetroolauksen perusteella



Ulapan kalaston lajijakauma vuosina 2004-2019 kaikuluotauksen ja koetroolauksen perusteella



Runsastui voimakkaasti viileänä 
kesänä 2017

-osuus lukumäärästä n. 95 %

Kuore



Mitattujen kuoreiden pituusjakauma 
(esimerkkinä yksi trooliveto 
elokuulta 2020)
-yksikesäiset ja vanhemmat        
erotettavissa pituusjakauman 
perusteella
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Kuhanpoikaset



Mutta vuonna 2020 
kuhanpoikasia 
runsaasti ja 
keskipaino 2,1 g

Kuhanpoikasten tiheys ja keskipaino vuosina 2004-2019

Heikot vuosiluokat 
2018 ja 2019

Paino ratkaisee,  
selviytyykö poikanen 
ensimmäisen talven yli



2019

2020

2018

Kuhanpoikasten tiheyden 
ja keskipainon välinen 
riippuvuus

Pienillä tiheyksillä esiintyy 
sekä pieniä että suuria 
poikasia, suurilla 
tiheyksillä vain pieniä

> Joinakin vuosina poikasia 
liikaa ravintoresursseihin 
nähden



Tuusulanjärven kalasto jatkuvassa muutoksessa!

Kuorekanta ratkaisee, mihin suuntaan ulapan kalasto kehittyy

• Viileä kesä > kuorekanta säilyy runsaana



Kuhanpoikasten ravinto 
elokuussa 2018

Kuoreen merkitys 
suuri kalaravintoon 
siirryttäessä



2019

Paljon kuoretta > vähän särkikaloja
Vähän kuoretta > runsaasti särkikaloja

Kuoreen ravintokilpailun lisäksi 
lämpötila säätelee särkikalojen 
runsautta ulapalla

Ulapan kuoretiheyden sekä pienten lahnojen ja pasureiden 
tiheyden välinen riippuvuus



Daphnia-vesikirppujen keskikoko kesinä 
2016-2018

Kuoppamäki, K. 2019: Tuusulanjärven
eläinplankton vuosina 2016-2018. 
Tutkimusraportti. 9 s. 

Runsas kuorevuosiluokka 2017



Tuusulanjärven kalasto jatkuvassa muutoksessa!

Kuorekanta ratkaisee, mihin suuntaan ulapan kalasto kehittyy

• Viileä kesä > kuorekanta säilyy runsaana

• Kuhanpoikasilla hyvä ravintotilanne

• Särkikalat pysyvät poissa ulapalta

• Ylitiheä kuorekanta saattaa aiheuttaa sinileväkukintoja

• Hellekesä > kuore romahtaa

• Petokalojen ravintotilanne heikkenee

• Särkikalat saattavat runsastua ulapalla ja aiheuttaa sinileväkukintoja

• Paras vaihtoehto olisi suhteellisen runsas mutta vakaa kuorekanta

• Runsaat kuha- ja ahvenkannat tärkeitä kuorekannan säätelijöitä

• Hapetuskäytännön muuttaminen?

• Tuusulanjärven kalastoa kannattaa seurata ainakin niin kauan kuin hoitokalastusta tehdään!



Kiitos!

Valokuvat: Mika Vinni


