
Tehtävä 2.   

Tutkija selvitti järvien eliöyhteisöjen ajallista muuttumista neljästä järvestä.  Alla olevasta taulukosta 

(Taulukko 1) käyvät ilmi kalojen ja äyriäisten järvikohtaiset yksilömäärät (lkm) sekä järvien näkösyvyys (NS) 

kahtena eri ajankohtana (vuosina 1980 ja 2012). 

 

Taulukko 1. Kalojen ja äyriäisten yksilömäärät sekä järvien näkösyvyys vuosina 1980 ja 2012  

 Yläjärvi Alajärvi Vasenjärvi Välijärvi 
 Yksilöiden 

lkm 
NS 
(m) 

Yksilöiden 
lkm 

NS 
(m) 

Yksilöiden 
lkm 

NS 
(m) 

Yksilöiden 
lkm 

NS 
(m) 

Vuosi 1980  6  9  10  5 
Ahven 12  13  10  5  
Hauki 6  -  -  1  
Made 4  2  -  -  
Särki 22  2  3  5  
Lahna 12  -  -  -  
Järvitaimen -  -  2  4  
Jokirapu 2  2  3  -  
Täplärapu 8  7  -  -  
Vuosi 2012  15  7  9  1,5 
Ahven 19  14  11  2  
Hauki 3  2  1  -  
Made -  1  -  -  
Särki 2  3  2  26  
Lahna -  -  -  15  
Järvitaimen -  -  1  -  
Jokirapu -  -  2  -  
Täplärapu -  16  -  -  

 

A. Mitä voit taulukon perusteella päätellä järvien ekologisen tilan muutoksista kahden 

näytteenottoajankohdan välillä (26 p). Mistä muutokset voivat johtua? (6 p) 

 

B. Mitkä erityiset tekijät ovat voineet vaikuttaa rapujen välisiin lajisuhteisiin Yläjärvessä, Alajärvessä ja 

Vasenjärvessä noin 30 vuoden aikana? (12 p)  

 

 

Mallivastaus 

 

A. Mitä voit taulukon perusteella päätellä järvien ekologisen tilan muutoksista kahden 

näytteenottoajankohdan välillä (26 p). Mistä muutokset voivat johtua? (6 p) 

 

 lajimäärät muuttuneet, lajeja hävinnyt ja uusia lajeja ilmestynyt tai lajien väliset 

runsaussuhteet ylipäätään ovat muuttuneet (2 p) 



 Yläjärvi on happamoitunut (4 p), koska järven näkösyvyys on kasvanut, happamuudelle 

alttiit särkikalat ja/tai made ja/tai ravut ovat vähentyneet ja happamuutta paremmin 

kestävä ahven on yleistynyt (3p) 

 Happamoituneiden järvien tilassa mahdollisesti tapahtuneita muita muutoksia: 

happamoitumiselle herkät eliölajit (esim. pohjaruusukekasvit, särkikalat, kalkkikuoriset 

nilviäiset tai ravut) ovat vähentyneet, planktonin määrä on vähentynyt (vesi on 

kirkastunut), happamuutta sietävä lajisto vallitsee (esim. ahven, rahkasammalet), 

alhainen perustuotanto; eläimiä on ylipäätään vähän;  hajottajia on vähän (pohjalla 

runsaasti hajoamatonta kasviainesta) (maksimi 4 p, kun neljä kohtaa  mainittu) 

 

 Välijärvi on rehevöitynyt (4p), koska rehevöitymisestä hyötyvät särkikalat ovat 

runsastuneet, järvitaimen kadonnut, näkösyvyys on alentunut (3 p) 

 Rehevöityneiden järvien tilassa mahdollisesti tapahtuneita muita muutoksia: 

ravinteikasta ympäristöä vaativat plankton- ja kasvilajit /selkärangattomat/levät 

runsastuneet, runsaat sinileväkukinnat, rihmamaiset  levät/ rantavyöhykkeen 

kasvillisuus runsastunut, pohjan hajottajaeliöstö on voinut niukentua (pohjalle on 

kertynyt kuollutta eloperäistä ainesta), kalakuolemia /hapen puute (maksimi 4 p, kun 

neljä kohtaa mainittu) 

 

 Alajärven ja Vasenjärven tila on säilynyt lähes ennallaan/tai vain pieniä muutoksia 

(lajistomuutoksia ) (2 p) 

 

 Happamoitumisen todennäköisiä syitä ovat joko rikin ilmalaskeuma tai valuma-alueella 

tapahtuneet runsaat metsä- ja/tai suo-ojitukset, jotka ovat lisänneet vesistön 

humuspitoisuutta ja vaikuttaneet suoraan järveen tulevan veden happamuuteen 

(maksimi 3 p, kun kolme kohtaa on mainittu) 

 Rehevöityminen on seurausta typen ja/tai fosforin määrän kasvamisesta, mikä johtuu 

hajakuormituksesta vesistöjen valuma-alueilta. Suurimpia kuormittajia ovat maa- ja 

metsätalous, turvetuotanto sekä kaupungistuminen (maksimi 3 p, kun kolme kohtaa on 

mainittu) 

 

B. Mitkä erityiset tekijät ovat voineet vaikuttaa rapujen välisiin lajisuhteisiin Yläjärvessä, Alajärvessä 

ja Vasenjärvessä noin 30 vuoden aikana? (12 p)  

 

 Yläjärveen on paikallisen jokiravun lisäksi istutettu tai sinne on levinnyt vieraslaji 

täplärapu (2 p), mutta happamoituminen on hävittänyt kummankin lajin 

Yläjärvestä.  Ravut ovat herkkiä happamoitumiselle(2 p) 

 

 Alajärveen on myös istutettu/levinnyt täplärapua, joka on siellä onnistunut 

syrjäyttämään kilpailussa jokiravun (2 p) ja runsastumaan. Täplärapu sietää 

rapuruttoa aiheuttavaa sientä mutta alkuperäinen jokirapumme ei, joten täplärapu 

voi kuljettaa taudinaiheuttajaa mukanaan (4 p).  

 



 Vasenjärvellä täplärapua ei havaittu kumpanakaan näytteenottovuotena (ei ehkä 

ole istutettu/levinnyt Vasenjärveen) ja siellä jokirapu onkin säilynyt vuoteen 2012 

(1 p). Vasenjärven tilassa ei myöskään ole tapahtunut oleellisia muutoksia, jotka 

voisivat vaikuttaa rapujen lajisuhteisiin (1 p) 

 

 

Selkeys ja johdonmukaisuus (4 p) 

   

 

 


