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TIIVISTELMÄ
Tämä julkaisu käsittelee Heinolan Laviassuon alapuolisen vesistön kalataloudellisen
tarkkailun tuloksia vuodelta 2009. Tarkkailu koostui havasten limoittumistutkimuksista
Nyynäistenlahdella
sekä
Lemmonjoen/Myllyojan
pohjaleväja
pohjaeläintutkimuksista. Havastutkimusten perusteella Laviassuon turvetuotanto ei
juuri vaikuttanut verkkojen limoittumisherkkyyteen Nyynäistenlahdella, sillä havasten
levä- ja kiintoainemäärät olivat etenkin päällysvedessä samalla tasolla kuin
Ruotsalaisen vertailualueella. Sen sijaan alusvedessä verkkojen limoittuminen oli
Nyynäistenlahdella suurempaa. Pohjalevä- ja pohjaeläintutkimuksissa havaittiin
rehevyyden suhteen indifferenttien lajien olleen hallitseva ryhmä etenkin Laviassuon
alapuolisilla näytepisteillä. Sen sijaan vertailupisteeltä tavattiin runsaasti myös karua
veden- ja pohjanlaatua ilmentäviä lajeja. Viitteellisen ekologisen tilan arvion
perusteella piilevälajisto ei tuotantoalueen alapuolisella näytepisteellä eronnut kuin
lievästi vertailualueesta ja lajiston samankaltaisuus laski mitä alemmas jokea
siirryttiin. Surviaissääskilajiston suhteen tilanne oli päinvastainen, ja joen
kuormituksen myötä vertailualueella yleiset lajit olivat hävinneet tai taantuneet
tuotantoalueen alapuolisilta näytepisteiltä. Laviassuon turvetuotanto näyttäisi
laskevan paikallisesti joen vedenlaatua sekä piilevä- ja surviaissääskilajiston
monimuotoisuutta. Lisäksi turvetuotantoalueen voidaan todeta vaikuttavan
huomattavasti-kohtalaisesti Lemmonjoen surviaissääskilajiston koostumukseen ja
lajien runsaussuhteisiin joen ylä- ja keskiosilla. Sen sijaan piilevälajiston
koostumukseen tuotantoalueen vaikutukset olivat lieviä.
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1 JOHDANTO

10.2.2010

Heinolassa sijaitsevan Laviassuon kalataloudellinen tarkkailu perustuu Itä-Suomen
ympäristölupaviraston päätökseen nro 115/05/1, Dnro IST-2004-Y-263, joka annettiin
7.11.2005. Luvassa on annettu velvoite tarkkailla turvetuotannon vaikutuksia alapuolisen
vesistön kalastoon ja kalastukseen. Laviassuo sijaitsee Heinolan kaupungin Härkälän
kylässä, Vierumäen taajaman läheisyydessä. Laviassuon turvetuotanto aloitettiin vuonna
1975. Tuotantoalueen pohjoisosa (47 ha) on jo poistunut käytöstä ja nyt tuotannossa on 55
ha:n suuruinen alue. Tuotantopinta-ala vähenee jatkossakin ja tuotannon on määrä loppua
kokonaan vuoden 2015 lopulla. Laviassuon tuotantoalueen vedet johdetaan laskuojassa
Lemmonjokeen, joka saa alkunsa valuma-alueen järvistä Laviassuon koillispuolelta (kuva
1). Lemmonjoki yhtyy Myllyojaan, joka laskee Ruotsalaisen Nyynäistenlahteen noin viisi
kilometriä Laviassuon pohjoispuolella.
Laviassuon kalataloudellista tarkkailuohjelmaa uudistettiin vuoden 2009 alussa (Raunio
2009). Hämeen TE-keskus hyväksyi ohjelmaehdotuksen kirjeellään Dnro 87/5723/09. Uusi
ohjelma pitää sisällään Nyynäistenlahden verkkokoekalastukset ja havasten
limoittumistutkimukset sekä Myllyojan ja Lemmonjoen perifyton- ja pohjaeläintutkimukset.
Tämä raportti käsittelee Laviassuon turvetuotantoalueen kalataloudellisen tarkkailun
tuloksia vuodelta 2009. Tarkkailu koostui havasten limoittumistutkimuksista sekä
tuotantoalueen alapuolisen Myllyojan ja Lemmonjoen perifyton- ja pohjaeläintutkimuksista.

2 AINEISTO JA MENETELMÄT
2.1 Havasten limoittumistutkimukset
Limoittumistutkimuksessa käytettiin ympäristöhallinnon suosittelemaa menetelmää
(Mäkelä ym. 1992), jossa koehavakset ripustetaan metallikehikkoon. Nyynäistenlahden
alueella (kuva 1) inkuboitiin kahta kolmen havaspanelin jataa. Inkubointiaika oli yksi
vuorokausi ja tutkimuksien ajankohtana oli loppukesä (5.-6.8.2009). Havaksia inkuboitiin
päällysvedessä (1 m, inkubointipiste 1) ja alusvedessä (pohja -1 m, inkubointipiste 2).
Havaksista määritettiin laboratoriossa kiintoaine- ja klorofylli a -pitoisuus. Lisäksi mitattiin
inkubointipisteillä vesipatsaan klorofylli a-pitoisuus eri syvyyksiltä. Nyynäistenlahden
tuloksia verrattiin Konniveden kalataloustarkkailun (Ruotsalainen-Konnivesi) tuloksiin
vuodelta 2008.
2.2 Perifyton- ja pohjaeläintutkimukset
Koska Myllyojalta ja Lemmonjoelta ei sähkökalastuksissa tavattu jokisuuta lukuun
ottamatta lainkaan kaloja, ehdotettiin jokien tarkkailumenetelmiksi perifyton- ja
pohjaeläintutkimuksia (Raunio 2009). Kustannusten karsimiseksi tarkkailussa keskitytään
lajirunsaimpiin ryhmiin, piileviin ja surviaissääskiin (menetelmästandardit EN 13946 ja EN
15196). Tuotantoalueen vaikutuksia alapuolisella jokialueella tutkitaan kolmella
näytepisteellä (kuva 1). Vertailupisteenä käytetään tuotantoalueen läheistä
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kuormittamatonta jokiosuutta (kuva 1). Piilevien ja surviaissääskien näytteenotto
suoritettiin samanaikaisesti elokuun alussa (3.8.2009). Kultakin näytepisteeltä kerättiin yksi
kokoomanäyte/menetelmä. Samalla mitattiin vedenlaatusondilla (YSI 6920 V2) kunkin
näytepisteen veden lämpötila, sameus ja sähkönjohtavuus sekä virtausnopeus MiniAir 2mittarilla.

Kuva 1. Tutkimusalueen yleiskuva ja näytepisteiden sijainti.
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Piilevänäytteet kerättiin harjaamalla kivien näkyvissä olleet pinnat hammasharjalla.
Kaikilta näytepisteiltä ei löytynyt isokokoisia kiviä, ja tällöin näytteet harjattiin veteen
pudonneiden puun oksien pinnoilta. Surviaissääskinäytteet kerättiin käsihaavilla (havas <
250 µm) joen rannoilta haavimalla. Kustakin näytteestä pyrittiin määrittämään vähintään
200 piilevävalvan/surviaissääsken kotelonahan otos. Näytepisteiltä 2 ja 3 ei kuitenkaan
saatu normaalin 10-15 min. haavinnalla tavoiteltua 200 kotelonahan otosta. Aineistoista
laskettiin kullekin näytepisteelle IPS-piileväindeksin arvot sekä tarkasteltiin rehevyyttä
ilmentävien ja rehevöitymiselle herkkien surviaissääski- ja piilevälajien osuuksia näytteissä
(Coste & Ayphassorho 1991, Van Dam ym. 1994, Raunio & Paasivirta 2008). Lisäksi
etäisyysindeksin avulla tutkittiin vertailupisteen ja kuormitettujen näytepisteiden
lajistokoostumuksien eroja. Etäisyysindeksi mittaa lajiston ja runsaussuhteiden
samankaltaisuutta ja se on suoraan muunnettavissa prosenttiskaalaan. Piilevä- ja
surviaissääskiyhteisöjen samankaltaisuuden tavoitetasona käytettiin tässä työssä 60%:n
tasoa (mm. Kelly 2001). Asetetun 60% rajan alapuolella eri tilaluokat jaettiin tasavälein
15%:n suuruisiin luokkiin: lievä ero vertailuyhteisöön 45-60%, kohtalainen ero
vertailuyhteisöön 30-45%, melko suuri ero vertailuyhteisöön 15-30% ja huomattava ero
vertailuyhteisöön 0-15%.

3 TULOKSET
3.1 Havasten limoittumistutkimukset
Havastutkimusten perusteella verkkojen likaantuminen Nyynäistenlahdella oli kesän 2009
loppupuolella melko vähäistä. Havasten klorofylli a- ja kiintoainemäärät jäivät alle 4 µg/mg
havasgrammaa kohti laskettuna (kuva 2, liite 1). Havasten likaantuminen oli hieman
suurempaa päällysvedessä, jossa levä- ja kiintoainemäärät olivat noin kolminkertaiset
alusveteen nähden (kuva 2). Ero selittynee levämäärien painottumisella päällysveteen.
Vesipatsaan leväpitoisuudet olivat hieman suurempia Nyynäistenlahden pohjukassa
(inkubointipiste 1), mikä on osaltaan voinut myös vaikuttaa näytepisteiden välisiin eroihin
(kuva 3). Nyynäistenlahden päällysveden havasten levä- ja kiintoainemäärät eivät
juurikaan eronneet Ruotsalaisen vertailualueelta vuonna 2008 havaituista määristä
(Raunio 2009). Sen sijaan alusveden havasten likaantuminen oli Nyynäistenlahdella
voimakkaampaa, sillä Ruotsalaisen vertailualueella klorofylli a- ja kiintoainemäärät olivat
alusveden havaksissa alle 0,5 µg/mg/havasgramma, eli noin puolta pienemmät kuin
Nyynäistenlahdella (Raunio 2009).
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Kuva 2. Nyynäistenlahdellä inkuboitujen havastenkeskimääräiset klorofylli a- ja kiintoainemäärät
havasgrammaa kohti laskettuna sekä tulosten keskihajonnat.
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Kuva 3. Nyynäistenlahden havasten inkubointipisteiden vesipatsaan keskimääräiset klorofylli a pitoisuudet sekä tulosten keskihajonnat.
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3.2 Perifyton ja pohjaeläintutkimukset
Biologisten tutkimusten vertailupiste (P.1) sijaitsee Lemmonjoen yläosalla (kuva 1).
Lemmonjoki on yläosaltaan hyvin kapea, hiekka- ja sorapohjainen uoma (kuva 4). Joen
vesi oli vertailupisteellä selvästi kirkkaampaa kuin muilla näytepisteillä, ja vesikasvillisuus
oli runsasta (kuva 4). Vedenlaatumittausten perusteella vertailupisteen veden lämpötila oli
näytepisteistä korkein, mutta sähkönjohtavuus ja sameus matalimmat (taulukko 1).
Virtaama oli näytteenottohetkellä n. 40,5 l/sek.

Kuva 4. Lemmonjoen vertailupiste (P.1)
Taulukko 1. Lemmonjoen ja Myllyojan näytepisteiden vedenlaatu 3.8.2009.

Vertailupiste (P.1)
Lemmonjoki (P.2)
Lemmonjoki (P.3)
Myllyoja (P.4)

Lämpötila
(°C)

Sähkönjohtavuus
(mS/m)

pH

16,6
15,4
15,1
14,2

5,6
83,9
30,6
25,4

7,7
6,7
7,6
7,7

Sameus Hapen kyllästysaste
(NTU)
(%)
2,4
18,6
10,3
9,8

91,4
74,9
95,9
94,7

Lemmonjoen ensimmäinen kuormitettu näytepiste sijaitsee tuotantoalueen tuntumassa,
noin kilometrin verran alavirtaan päin (kuva 1). Näytteenottohetkellä joen vesi oli hyvin
humuspitoista, ja kiintoainesta oli kerääntynyt vesikasvien pinnoille (kuvat 5 ja 6).
Näytepisteellä oli runsaasti vesi- ja rantakasvillisuutta. Läheisen maantien alittavan
ojarummun edustaa oli lähiaikoina ruopattu ja kiintoainesta oli nostettu joen penkalle.
Pohjanlaatu oli pehmeää, humus- ja savipitoista ainesta. Vesianalyysien perusteella veden
sähkönjohtavuus oli n. 15-kertainen vertailupisteeseen nähden, ja sameusarvot lähes
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kahdeksan kertaa korkeammat. Vesi oli myös happamampaa ja virtavesille
poikkeuksellisesti jopa hapen kyllästysaste oli vertailupisteeseen nähden alhaisempi (n. 75
%). Joen virtaama oli n. 12,6 l/sek.

Kuvat 5 ja 6. Turvetuotannon alapuolinen näytepiste (P.2).
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Lemmonjoen toinen kuormitettu näytepiste sijaitsee joen keskijuoksulla. Näytepiste on
puiden voimakkaasti varjostama (kuva 7), ja leveydeltään suurempi kuin vertailualueen
näytepiste tai ylin kuormitettu näytepiste. Pohjan laatu oli pääosin hiekkaa ja savea.
Näytepisteen vedenlaatu oli parempi kuin tuotantoalueen alapuolella, mutta merkkejä
kuormituksesta oli yhä havaittavissa, sillä veden sähkönjohtavuus ja sameusarvot olivat n.
viisinkertaiset vertailupisteeseen nähden (taulukko 1). Sen sijaan happamuus oli samalla
tasolla kuin vertailupisteellä ja hapen kyllästysaste oli niin ikään korkea. Virtaama oli n. 144
l/sek.

Kuva 7. Lemmonjoen keskiosan näytteenottopiste(P.3).

Tarkkailun alin näytepiste sijaitsi Myllyojalla lähellä Nyynäistenlahtea. Uoman leveys oli
noin 2-3 kertaa suurempi kuin ylimmillä näytepisteillä ja pohjanlaatu oli ilmeisesti
kunnostustöiden jäljiltä karkeajakoisempaa kivikkoa ja hiekkaa (kuva 8). Näytepisteen
vedenlaatu oli kuormitetuista näytepisteistä kaikkein lähimpänä vertailupisteen tuloksia,
mutta merkkejä kuormituksesta oli tälläkin pisteellä havaittavissa. Joen alimmalla
näytepisteellä tosin hajakuormituksen voi olettaa näkyvän heikentyneenä vedenlaatuna.
Veden sähkönjohtavuus ja sameusarvot olivat n. nelinkertaiset vertailupisteeseen nähden
(taulukko 1). Sen sijaan happamuus oli samalla tasolla kuin vertailupisteellä ja hapen
kyllästysaste oli korkea. Myllyojan alaosan virtaama oli vain hieman suurempi kuin
yläpuolisella pisteellä 3 (n. 148 l/sek.).
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Kuva 8. Myllyojan alin näytteenottopiste (P.4)

Piilevätutkimukset
Piilevätutkimuksissa Lemmonjoen ja Myllyojan neljältä näytepisteeltä tavattiin yhteensä 85
piilevätaksonia. Tilastollisen arvion (Jack-knife -estimaattori) perusteella näytepisteiden
kokonaislajimäärä olisi n. 114-126. Näytepistekohtaisesti lajimäärät vaihtelivat välillä 22-57
(kuva 9). Suurin lajirunsaus oli joen alaosan näytepisteellä (piste 4), ja vastaavasti
yksipuolisin lajisto oli Laviassuon alapuolisella näytepisteellä. Shannon-Wiener -indeksi
(eksponentti-muunnettu, ks. Jost 2006) korreloi positiivisesti lajimäärän kanssa.
Lajeja havaittu

Shannon-Wiener diversiteetti-indeksi

60

50

50

Lajeja

40
30
30
20
20
10

10
0

0
Vertailupiste P.1

Näytepiste P.2

Näytepiste P.3

Näytepiste P.4

Kuva 9. Näytepisteiden piilevätaksonien lukumäärät ja diversiteetti-indeksin arvot.
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Diversiteetti

40

IPS-piileväindeksin perusteella näytepisteiden vedenlaatu vaihteli erinomaisesta
(vertailupiste ja tuotantoalueen alapuolinen piste 2) hyvään (pisteet 3 ja 4) (kuva 10).
Erityisesti tuotantoalueen alapuolisella näytepisteellä (P.2) tavattiin runsaana Eunotiasuvun piileviä (liite 2), joiden katsotaan ilmentävän hyvää tai erinomaista vedenlaatua.
Myös ns. jokapaikan laji Achnanthes minutissima oli yleinen tällä näytepisteellä. Kaikilla
näytepisteillä, ja erityisesti pisteellä 2, runsaslukuisimman ryhmän muodostivat rehevyyden
suhteen ns. indifferentit lajit (kuva 11). Tosin vertailupisteellä esiintyi lähes yhtä runsaana
karua vedenlaatua ilmentäviä lajeja. Rehevyyden ilmentäjälajit runsastuivat näytepisteillä 3
ja 4.
20
18
16
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8
6
4
2
0
Vertailupiste P.1

Näytepiste P.2

Näytepiste P.3

Näytepiste P.4

Kuva 10. Näytepisteiden IPS-indeksin arvot sekä vedenlaatuluokkien hyvä ja erinomainen raja-arvo
(punainen viiva).
Oligotrofia
Eutrofia

Oligo-mesotrofia
Hypertrofia

Mesotrofia
Indifferent
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Kuva 11. Näytepisteiden piilevälajien jakautuminen rehevyystasoa ilmentäviin luokkiin.
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Lajistokoostumuksen perusteella tarkasteltuna näytepisteiden väliset erot olivat saman
suuntaisia kuin mitä IPS-indeksi osoitti. Kuormitetuista näytepisteistä turvetuotantoaluetta
lähinnä olevalla näytepisteellä oli samankaltaisin lajisto ja lajien runsaussuhteet kuin
vertailupisteellä (kuva 12). Viitteellisen arvion perusteella näytepiste 2 erosi vertailupisteen
lajistosta vain lievästi, kun taas joen keski- ja alaosan näytepisteiden ero oli kohtalainen.
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vertailuyhteisöön

0,6
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0,45
Kohtalainen ero
vertailuyhteisöön

0,3
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vertailuyhteisöön

0
Näytepiste P.2

Kuva

12.

Kuormitettujen

Näytepiste P.3

näytepisteiden

piilevälajiston

Näytepiste P.4

samankaltaisuus

suhteessa

vertailupisteeseen.

Surviaissääskitutkimukset
Näytepisteiden surviaissääskilajien lukumäärät vaihtelivat välillä 15-28, pienimmän ja
suurimman lajimäärän ollessa jälleen tuotantoalueen tuntumassa (P.2) sekä joen alaosalla
(P.4) (kuva 13, liite 3). Shannon-Wiener -indeksi korreloi selvästi lajimäärien kanssa.
Tulokset olivat siten hyvin yhdenmukaisia piilevätutkimuksen kanssa. Myös lajien
ekologisen jakauman perusteella näytepisteiden väliset erot olivat saman suuntaisia kuin
piilevätutkimuksessa, sillä useimmilla näytepisteillä valtaryhmän muodostivat rehevyyden
suhteen indifferentti lajit (kuva 14). Tosin vertailupisteellä tavattiin jälleen runsaana karua
pohjanlaatua ilmentävää lajia (Stempellinella brevis). Rehevää pohjanlaatua ilmentävät lajit
olivat runsaimmillaan joen keskiosan näytepisteellä (P.3). Tuotantoalueen tuntumassa
näytepisteellä 2 tavattiin myös yleisenä rehevyysluokitukseen kuulumattomia lajeja, joita ei
yleensä tavata suuremmilla joilla, kuten Macropelopia goetghebueri ja Psectrotanypus
varius.
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Lajeja havaittu
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Kuva 13. Näytepisteiden surviaissääskitaksonien lukumäärät ja diversiteetti-indeksin arvot.
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Kuva 14. Näytepisteiden surviaissääskien jakautuminen rehevyystasoa ilmentäviin luokkiin.

Kun näytepisteiden eroja tarkasteltiin surviaissääskien lajistokoostumukseen ja lajien
runsaussuhteisiin perustuen, poikkesivat tulokset selvästi piileväanalyyseistä (kuva 15).
Surviaissääskilajiston perusteella tuotantoalueen tuntumassa sijaitseva näytepiste 1 erosi
eniten vertailupisteestä. Samankaltaisuus vertailualueeseen nähden kasvoi sitä mukaa
mitä kauemmas tuotantoalueelta siirryttiin (kuva 15). Viitteellisen luokittelun perusteella
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tuotantoalueen tuntumassa joen ekologisen tila erosi huomattavasti, keskiosalla
kohtalaisesti ja alaosalla lievästi vertailualueeseen nähden.
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4 TULOSTEN TARKASTELU
Havastutkimusten perusteella Laviassuon turvetuotanto ei juuri vaikuttanut verkkojen
limoittumisherkkyyteen Nyynäistenlahdella, sillä havasten levä- ja kiintoainemäärät olivat
etenkin päällysvedessä samalla tasolla kuin Ruotsalaisen vertailualueella. Sen sijaan
alusvedessä verkkojen limoittuminen oli Nyynäistenlahdella suurempaa. Tosin
vertailutulokset on edeltävältä vuodelta, joten tuloksissa voi olla ajankohtaan ja
ympäristöoloihin liittyviä eroja. Jatkossa Laviassuon tarkkailu synkronoidaan Konniveden
kalataloustarkkailun havastutkimuksiin, joka takaa tulosten vertailukelpoisuuden.
Vesianalyysien perusteella Laviassuon turvetuotantoalue vaikutti merkittävästi
Lemmonjoen vedenlaatuun. Laimentumisen myötä joen vedenlaatu parani alavirtaan päin
siirryttäessä. Piilevä- ja surviaissääskianalyysit tuottivat osin yhdenmukaisen, osin hyvinkin
poikkeavan kuvan Lemmonjoen ja Myllyojan ekologisesta tilasta. Ero saattaa liittyä siihen,
että piilevät kuvaavat erityisesti vedenlaadussa (mm. ravinnepitoisuuksissa) tapahtuvia
muutoksia, kun taas pohjaeläinlajistoon vaikuttaa oleellisesti myös pohjanlaatu. Yhteistä
piilevä- ja surviaissääskitutkimusten tuloksille oli lajimäärien samankaltainen vaihtelu
tutkimusalueella. Lisäksi lajien ekologisessa jakaumissa havaittiin ns. indifferenttien lajien
olleen runsaslukuisin ryhmä useimmilla näytepisteillä. Tosin vertailupisteeltä tavattiin
runsaasti myös karua veden- ja pohjanlaatua ilmentäviä lajeja. Indifferenttien lajien
runsaus saattoi viitata ajallisesti nopeasti vaihteleviin ympäristöoloihin, joka voi vaikuttaa
tietyn tyyppistä elinympäristöä sekä veden- ja pohjanlaatua suosivien lajien runsauksiin.
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Viitteellisen ekologisen tilan arvion perusteella piilevälajisto ei tuotantoalueen alapuolisella
näytepisteellä eronnut kuin lievästi vertailualueesta ja samankaltaisuus laski mitä alemmas
jokea siirryttiin. Surviaissääskilajiston suhteen tilanne oli päinvastainen, ja joen
kuormituksen myötä vertailualueella yleiset lajit olivat hävinneet tai taantuneet
tuotantoalueen alapuolisilta näytepisteiltä. Yhteenvetona voidaan todeta, että Laviassuon
turvetuotanto näyttäisi laskevan paikallisesti joen vedenlaatua sekä piilevä- ja
surviaissääskilajiston monimuotoisuutta. Lisäksi turvetuotantoalueen voidaan todeta
vaikuttavan
huomattavasti-kohtalaisesti
Lemmonjoen
surviaissääskilajiston
koostumukseen ja lajien runsaussuhteisiin joen ylä- ja keskiosilla. Sen sijaan piilevälajiston
koostumukseen vaikutukset olivat lieviä, kun taas alavirtaan päin voimistuva hajakuormitus
ja sitä myöten kohonneet ravinnepitoisuudet saattoivat olla merkittävämpi tekijä
piilevälajiston kannalta.
Piileväanalyysien etuna surviaissääskimenetelmään nähden on, että näytteiden riittävän
suuri otos (>200 solukuorta) on yleensä helposti saavutettavissa. Sen sijaan Lemmonjoen
ylä- ja keskiosien surviaissääskinäytteistä ei löytynyt vaadittua 200 kotelonahkaa. Näiden
näytteiden vähäisemmät kotelonahkojen määrät saattoivat liittyä alueen kuormitukseen ja
surviaissääskien pienempiin yksilötiheyksiin, mutta myös muilla ympäristötekijöillä on
voinut olla merkittävä vaikutus. Turvetuotannosta aiheutuva kiintoainekuorma vaikuttaa
erityisesti pohjanlaatuun, joka puoltaa pohjaeläintutkimusten käyttöä turvetuotannon
tarkkailuissa. Surviaissääskimenetelmää voitaisiin kehittää vakioimalla haavinta-aika esim.
viiteen minuuttiin tai keräämällä kotelonahkoja ajepyydyksin, jolloin olisi mahdollista laskea
kotelonahkojen määriä virtaamaan ja pyyntiaikaan (esim. 24 h) suhteutettuna.
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