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1 JOHDANTO
Kaakkois-Suomen ELY-keskus tilasi Kymijoen vesi ja ympäristö ry:ltä selvityksen Kouvolan
alueella sijaitsevien lähteikköjen surviaissääskilajistosta. Työn tavoitteena oli arvottaa
lähteikköjä niiden surviaisääskilajiston perusteella. Lisäksi selvitettiin uhanalaisten lajien
esiintymistä
ja
monimuotoisuuden
taustalla
olevia
ympäristötekijöitä.
Surviaissääskilajistoon perustuva suojeluarvon määrittäminen perustui Paasivirran
esittämään luokitteluun. Tässä luokittelussa lajit on jaoteltu viiteen ryhmään (ks. Liite 1)
niiden suojeluarvon mukaan, jonka mukaan kohteen suojeluarvo määräytyy.
Surviaissääsket soveltuvat hyvin lähteikköjen suojeluarvon määrittelyyn, sillä ne
muodostavat vesistöjen pohjaeläimistössä tyypillisesti runsaslajisimman ryhmän.
Lajimäärän ohella myös yksilömäärät ovat usein korkeita. Tästä huolimatta surviaissääsket
sivuutetaan monissa pohjaeläintutkimuksissa ja seurannoissa, tai niiden määritys jätetään
karkealle tasolle. Syynä on etenkin toukkien lajinmäärityksen vaikeus, eikä lajitason
määritys niistä ole aina mahdollista. Lisäksi vesihyönteisten toukkien näytteenotossa on
käytettävä pohjanoutimia tai varsihaaveja, joiden soveltaminen lähdeympäristöissä on
vaikeaa ellei mahdotonta. Siksi tässä työssä kerättiin aikuisia surviaissääskiä sekä
aikuistuvien
hyönteisten
veden
pinnalle
jättämiä
kotelonahkoja.
Suomen
surviaissääskilajisto ja niiden ekologia tunnetaan poikkeuksellisen hyvin. Osa lajeista on
sopeutunut elämään tai suosii pohjavesien muodostamia elinympäristöjä, kuten
lähdeallikoita tai kosteita tihkupinnoja, jotka ovat lämpötilaoloiltaan paljon vakaampia kuin
esim. järvien rantavyöhykkeet tai joet.

2 AINEISTO JA MENETELMÄT
Tutkimusta varten Kouvolan alueelta valittiin yhdeksän laajempaa lähteikköä, joilta löytyi
sekä allikko, allikkonoro että tihkupintoja. Lähteet valittiin Kaakkois-Suomen ELYkeskuksen kartoittamien E-luokan pohjavesialueiden joukosta (Mäkelä 2019). Suurin osa
kohteista sijaitsi Utissa ja osa Selänpäässä (Kuvat 1 ja 2). Surviaissääskilajiston keruussa
hyödynnettiin Malaise-pyydyksiä (Kuva 3), joilla pyydystettiin aikuisia surviaissääskiä.
Lisäksi allikoilta ja lähdepuroilta haavitiin surviaissääskien kotelonahkoja aineiston
täydentämiseksi. Malaise-pyydykset olivat pyynnissä kerrallaan noin kuukauden ajan,
jonka jälkeen pyydys käytiin tyhjentämässä. Malaise-pyynnit aloitettiin huhtikuun 2020
alussa ja seuranta päättyi heinäkuun loppupuolella. Pyyntijaksoja tuli siten yhteensä neljä
(ks. Liite 1). Surviaissääskien kotelonahkoja haavittiin toukokuussa ja kesäkuussa kaikilta
kohteilta, Malaise-pyydysten kokemisen yhteydessä. Aikuiset surviaissääsket määritti Lauri
Paasivirta ja kotelonahat Janne Raunio. Kohteiden suojeluarvoindeksi laskettiin
summaamalla yhteen kunkin kohteelta havaitun lähteikkölajin suojeluarvoluokat (1-5).

Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 501/2020

1

Kuva 1. Selänpään lähteiköt.
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Kuva 2. Utin lähteiköt.
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Kuva 3. Malaise-pyydys viritettynä.

3 TULOKSET
Malaise-näytteet
Eniten aikuisia surviaissääskiä saatiin pyydyksiin toukokuun ja kesäkuun pyyntijaksoilla
(jaksot 2 ja 3, Kuva 4). Myös lajimäärät olivat suurimmat näillä pyyntijaksoilla (Kuva 5, Liite
2). Näytepisteittäin tarkasteltuna suurimmat laji- ja yksilömäärät olivat Utin Haaranmäen
lähteiköllä. ja pienimmät Silta-ahonsuon lähteiköllä (Kuvat 6 ja 7).

Kuva 4. Malaise-pyynnissä saatujen surviaissääskien keskimääräiset yksilömäärät pyyntijaksoittain.
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Kuva 5. Malaise-pyynnissä saatujen surviaissääskilajien määrät (jaksojen välinen keskiarvo)
pyyntijaksoittain.

Kuva 6. Malaise-pyynnissä saatujen surviaissääskien keskimääräiset yksilömäärät pyyntipaikoittain.
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Kuva 7. Malaise-pyynnissä tavattujen surviaissääskilajien määrät (jaksojen välinen keskiarvo)
pyyntipaikoittain.

Kokonaislajimäärät vaihtelivat pyyntipaikoittain 21–51 lajin välillä (Kuva 8). Eniten lajeja
tavattiin Haaramäen lähteiltä ja vähiten Silta-ahonsuon lähteiltä. Lähteiden
suojeluarvoindeksi vaihteli puolestaan välillä 20–41 (Kuva 8). Indeksiarvot 40–59 kuvaavat
lajistoltaan arvokasta lähteikköä ja hyvin arvokkaat lähteet saavat indeksiarvon 60–120.
Tämän työn perusteella vain Haaranmäen lähteikkö oli lajistoltaan arvokas. Suojeluarvoa
eniten nostavia harvinaisia lajeja ei ollut montaa. Asteikolla 1-5 (5 = suurin suojeluarvo)
luokan 4 lajeja havaittiin kaksi (Protanypus caudatus ja Heleniella serratosioi) ja luokan
kolme lajeja oli kahdeksan (Liite 1). Luokan 5 lajeja ei havaittu yhtään. Koko aineistossa ei
ollut myöskään yhtään uhanalaiseksi luokiteltua lajia. Kokonaislajimäärän ja
suojeluarvoindeksin välinen korrelaatio oli melko voimakas (r = 0,85).

Kuva 8. Malaise-pyynnissä saatujen surviaissääskilajien kokonaislajimäärät ja suojeluarvoindeksi
(A-CCV -indeksi) pyyntipaikoittain.
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Tässä tutkimuksessa mukana olleiden lähteikköjen välillä oli melko selviä eroja
surviaissääskien yksilö- ja lajimäärissä sekä suojeltavien lajien esiintyvyydessä.
Pyyntipaikkojen lähiympäristöä kartoitettiin eri ympäristötekijöiden suhteen, jotta saataisiin
tietoa tuloksia selittävistä olosuhteista. Tutkituista lähteiköistä Haaranmäen lähteikkö oli
ainoa, jolla ei ollut selvää allikkoa tai se oli syksyn kartoitusajankohtana kuiva (Liite 2),
joten allikko ei näyttäisi olevan lajiston kannalta kovin merkityksellinen. Sen sijaan
Haaranmäen lähteikkö oli ainoa, jolla tihkupinnoille nousi sen verran runsaasti vettä, että
niistä muodostui puro (Liite 3). Valkealan suuret lähteet oli toinen kohde, jossa havaittiin
syksyllä myös kohtalaisen runsaasti tihkupintoja. Lajistoltaan köyhin ja suojeluarvoltaan
vähäisin kohde oli Selänpäässä sijaitseva Silta-ahonsuon lähteikkö. Tällä kohteella
tihkupintoja oli vähän ja allikotkin umpeenkasvaneita (Liite 3). Lähteikön ympäristössä oli
tehty ojituksia, jotka olivat voineet vaikuttaa negatiivisesti ainakin ojia lähellä olevien
lähteiden vesitalouteen (Liite 3).
Kotelonahkanäytteet
Malaise-pyyntien tueksi kerätyt surviaissääskien kotelonahkanäytteet sisälsivät yleisesti
ottaen hyvin vähän yksilöitä ja lajeja (Kuva 9, Liite 4). Eniten lajeja tavattiin Riihiahon
lähteiköltä (14 taksonia), mikä oli vajaa puolet kyseisen kohteen Malaise-pyyntien
kokonaislajimäärästä. Keräysmenetelmien välillä ei ollut näytepaikkojen lajimäärissä
samankaltaisuutta (r = -0,13).

Kuva 9. Kotelonahkanäytteissä tavattujen surviaissääskilajien määrät pyyntipaikoittain.
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET
Tässä työssä tutkituista yhdeksästä lähteiköistä vain yksi, Haaranmäen lähteikkö, oli
surviaissääskilajistoltaan arvokas. Kohteiden surviaissääskilajisto oli varsin monipuolinen,
vaikkakin harvinaisia tai kohteen suojeluarvoa nostavia lajeja olikin useimmilla kohteilla
vähän. Uhanalaisia lajeja ei tavattu lainkaan. Suurin osa lajeista havaittiin Malaisenäytteistä, ja kotelonahkanäytteet toivat tässä työssä vain pienen lisän lajihavaintoihin.
Kotelonahkanäytteet kuvaavat kohteen lajistoa muutaman tunnin – parin päivän
aikajänteellä, kun taas Malaise-pyydykset olivat kohteissa keväästä aina heinäkuun
loppuun asti. Lisäksi kotelonahkoja voitiin haavia lähinnä allikoista ja isoimmista
lähdepuroista, kun taas Malaise-pyydykset olivat suurimman osan ajasta tihkupintojen
päällä.
Lähteikköjen selkärangattomien monimuotoisuuden ja lähdelajien esiintymisen on eri
tutkimuksissa havaittu olevan suurimmillaan tihkupinnoinnoilla (Ilmonen 2014). Lisäksi
lähteikköjen elinympäristöjen kirjo (allikot, tihkupinnat, norot jne.) ovat keskeinen
monimuotoisuutta
selittävä
tekijä.
Myös
tässä
työssä
surviaissääskilajiston
monimuotoisuus ja suojeluindeksin arvo oli korkeimmillaan kohteella, jossa oli pinta-alana
ja vesimääränä arvioituna runsaimmat tihkupinnat.
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tekemän luokituksen mukaan kaikki tässä työssä
tutkitut lähteiköt olivat merkittäviä, ns. E-luokan pohjavesialueita (Mäkelä 2019). E-luokan
pohjavesialueen kriteerinä on, että kohteen maa- tai pintavesiekosysteemi on suoraan
pohjavedestä riippuvainen. E-luokan pohjavesialueet muodostavat lukumääräisesti vain
pienen, mutta lajiston ja monimuotoisuuden kannalta merkittävän osan lähteiköistä.
Kymenlaaksossa on arvioitu olevan 645 lähdettä ja koko maassa niitä on yli 32.000 kpl
(Kuusisto 2014). Lähteikköjen laajempi surviaissääskilajiston kartoittaminen ja
arvottaminen olisi valtava työ jo yhden maakunnan mittakaavassa. Lajistotiedon
puuttuessa lähteikköjen suojeluarvon määrittelyssä voidaan epäsuorina kriteereinä käyttää
kohteen elinympäristöjen monimuotoisuutta, tihkupintojen laajuutta sekä purkautuvan
pohjaveden määrää, jotka yleisesti ottaen ennustavat hyvin kohteen korkeaa suojeluarvoa.
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LIITE 1

Liite 1. Maleise-pyydyksistä tavattu surviaissääskilajisto pyyntipaikoittain.

LIITE 2

Liite 2. Maleise-pyydyksistä tavatut surviaissääskien laji- ja yksilömäärät pyyntipaikoittain
ja -kerroittain.

LIITE 3

Liite 3. Lähteiköiltä tehdyt maastohavainnot lokakuussa 2020.

LIITE 4

Liite 4. Kotelonahkanäytteistä tavattu surviaissääskilajisto pyyntipaikoittain.

