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1. Johdanto 

Tulevaisuudessa veden hydrologinen kierto muuttaa sekä järvien että jokien vedenvaih-

teluita ja virtaamia makeissa vesissä sekä luo uusia hydrologisia systeemejä (Milly ym. 

2005). Sään ääri-ilmiöiden ennustetaan myös yleistyvän. Esimerkiksi kuivuuden ja tul-

vien pituus, frekvenssi sekä voimakkuus kasvavat ilmastonmuutoksen ja ihmisen aikaan-

saamien muutosten, kuten maankäytön ja jokien patoamisen myötä (Lytle & Poff 2004; 

Datry ym. 2016). Ilmiöt voivat olla historiallisesti niin voimakkaita, ettei vastaavanlai-

sista ole aikaisempaa kokemusta (Stewart ym. 2013). Kuivuus on Svobodan ym. (2002) 

mukaan kaikista tuhoisin taloudellinen luonnonkatastrofi. Maket vedet ja niiden eliöstö 

ovat erityisen haavoittuvaisia ilmastonmuutokselle, ja sen aikaansaamista häiriöistä kär-

sivät erityisesti viileiden vesien lajit (Heino ym. 2009). Osa pysyvästi virtaaviin vesiin 

sopeutuneista lajeista on herkkiä kuivuudelle (Boulton 2003; Lake 2003), joten vähenevä 

virtaama voi muokata niiden habitaatteja sekä vähentää kuivuudelle herkkiä lajeja ja ko-

koluokkia (Lytle & Poff, 2004; Daufresne ym. 2009). 

Viime aikoina tutkijat ovat osoittaneet suurta kiinnostusta kuivuuden aiheuttamiin stres-

sitekijöihin akvaattisissa elinympäristöissä. Tulevaisuudessa tapahtuvalla kuivuuden te-

hostumisella voi olla merkittäviä vaikutuksia luonnon monimuotoisuudelle ja ekosystee-

mien prosesseille (Ledger ym. 2013b). Kuivuus ei ole pelkästään veden puutetta, se sisäl-

tää myös muutoksia lämpötilassa, vedenlaadussa ja jopa ravinteiden kierron voimakkuu-

dessa tai nopeudessa (Boulton 2003). Kuivuutta voi tapahtua lyhyellä aikavälillä, kuten 

yhden vuoden aikana tapahtuvaa veden puutetta tai se voi olla myös useamman vuoden 

pituista kuivuutta. Vaikutusten suuruus riippuu siitä, kuinka arvaamattomasti kuivuus il-

menee (Boulton 2003). 

Tässä tutkielmassa keskityn pääasiassa kuivuuden ekologisiin vaikutuksiin makeiden ve-

sien eliöyhteisöissä. Tutkielmassa haluan selvittää mahdollisimman kattavasti eri eliöihin 

kohdistuvia kuivuuden aiheuttamia stressitekijöitä, ja miten eliöt ovat sopeutuneet niihin. 

Vai ovatko sittenkään? Sanalla eliöyhteisö tarkoitan samalla alueella elävien eri lajien 

populaatioiden ja niiden keskinäisten vuorovaikutussuhteiden välistä toiminnallista ko-

konaisuutta. 
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2. Kuivuuden vaikutusten tutkiminen 

Kuivuuden vaikutuksia tutkitaan usein mesokosmoskokeiden avulla, joissa pyritään jäl-

jittelemään luonnonoloja mahdollisimman tarkasti. Menetelmän avulla ympäristöllisiä te-

kijöitä voidaan suhteellisen helposti muuttaa ja tutkia muutosten vaikutuksia tutkimus-

kohteisiin.  

Tässä tutkielmassa tarkastelen lukuisia Ledgerin ym. (2011, 2012, 2013a, 2013b) tutki-

musryhmän töitä. He käyttivät mesokosmoskokeissaan veden täyttämiä kanavia, jotka 

olivat leveydeltään 0,33 m, pituudeltaan 12 m ja syvyydeltään 0,3 metriä, ja ne sisälsivät 

benthistä levää (viherlevät, piilevät ja syanobakteerit), detritusta (biofilmin tuottamaa 

kuollutta orgaanista ainesta), selkärangattomia eläimiä, kuten rapuja, juotikkaita, koti-

loita, matoja sekä kaislakorentojen, vesiperhosten, päiväkorentojen, koskikorentojen ja 

hyttysten toukkia. Kanavien eri raekoosta koostuva kivinen kasvualusta mahdollisti kui-

vuudelle adaptoituneiden eli sopeutuneiden eliöiden kaivautumisen pohjasedimenttiin ja 

samalla hetkellisen refuugion (turvapaikan) kuivina ajanjaksoina (Ledger ym. 2013b). 

Kuivuuskäsiteltyjä altaita pidettiin kuivana kuusi päivää kuukaudessa kahden vuoden 

ajan. Kontrolleissa vesi virtasi vapaasti kaksi vuotta.  

 

3. Kuivuuden aiheuttamat elinympäristön muutokset 

Joen ja järven reunakasvillisuus on tärkeä turvapaikka monille akvaattisille elöille petojen 

saalistusta vastaan. Vedenalainen litoraalivyöhykkeen rantakasvillisuus ja rantavyöhyke 

voivat kuivuuden aiheuttaman pinnan alenemisen takia isoloitua (Kuva 1) (Boulton 2003; 

Stubbington ym. 2009), poistaen tärkeän habitaatin esimerkiksi monilta makroselkäran-

gattomilta, jotka käyttävät kasvillisuutta ravintona, suojana tai kuoriutumisen apuna 

(Wright & Berrie 1987).  

Kun piilopaikka ei ole vedenpinnan alenemisen takia helposti saatavilla, organismit altis-

tuvat helpommin predaatiolle (Hoeinghaus & Pelicice 2010). Kuivuuden vaikutuksesta 

joessa elävien lajien habitaattien pitkäaikainen yhteys ja jopa hetkellinen geenivirta voi 
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kadota virtauksen heikentyessä. Kuivuus voi muodostaa jokiuomasta pienempien noro-

jen/purojen, suvantojen ja kosteiden paikkojen mosaiikin (Lake 2003). Lopulta isoloitu-

neet suvannot voivat virtaavan veden puutteen seurauksena olla yhteydessä toisiinsa vain 

pohjan sisäisten virtausten (’hyporheic zone’) välityksellä (Kuva 1) (Boulton 2003; Lake 

2003; Stubbington ym. 2009). 

 

Kuva 1. Muutokset makroselkärangatonpopulaatioissa virtaaman ja vedenpinnan alenemisen 

seurauksena. Kuivuus vähentää lajimääriä voimakkaasti litoraalivyöhykkeen kasvillisuuden eriy-

tyessä vapaasta vedestä (1-2), kun virtaus vähenee ja lopulta lakkaa koskissa (2-3) ja pintavesi 

häviää (3-4). Kuivuus vähentää myös pohjan sisäisen virtauksen (’hyrorheic zone’) määrää. Ku-

van pohjana käytetty Boultonin (2003) artikkelin kuvaa. 
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Virtauksen hiipuminen hävittää monia virtaavan veden taksoneita lähes välittömästi. Kui-

vumisen vaikutuksesta keskimääräisen lajimäärän on havaittu jopa puolittuneen (Boulton 

2003). Vertikaalisen yhteyden (hyporheic flow) katkettua suvannot voivat haihtua koko-

naan (Kuva 1) (Boulton 2003). Tämä aiheuttaa massakuolemia ja tarjoaa ravintoa ter-

restrisille kuluttajille, mikä siirtää hiiltä ja energiaa ekosysteemien välillä (Datry ym. 

2016). Pienemmät elinympäristöt kuivuvat nopeammin ja perusteellisemmin kuin suu-

remmat, siksi habitaatin koko on ratkaiseva populaatioiden selviytymisessä kuivuuden 

aikana (White ym. 2016). 

 

4. Kuivuustoleranssi taksoneittain 

Kuivuus vähentää lajirikkautta ja yksilöiden määrää (Wright & Berrie 1987; Ledger 

ym. 2013b). Keskimääräisen lajimäärän (taxon richness) on havaittu vähenevän 21 % 

(Ledger ym. 2013b) tai jopa puolittuneen (Boulton 2003). Kuivuustoleranssiin vaikuttaa 

lajien mukautuminen kuivuuteen esimerkiksi fysiologisten, morfologisten ja käyttäyty-

misominaisuuksien suhteen (Williams 1996). Lajien kuivuudensietokyky vaihtelee tro-

fiatasojen välillä, eikä ravintoverkon alimmissa tuotantotasoissa juuri tapahdu lajimäärän 

vähenemistä (Kuva 3).  

 

4.1. Kuivuuden vaikutukset kokoon 

Suurempikokoiset lajit ovat alttiimpia kuivuudelle, johtuen niiden tarkemmista elinym-

päristövaatimuksista (Ledger ym. 2011, 2013a, 2013b). Kuivuus lisää suurten lajien kuol-

leisuutta niiden korkeampien metabolisten vaatimusten sekä kuivuuden aiheuttaman fy-

siologisen stressin seurauksena (Lancaster & Hildrew 1993; Matthews 1998; Ledger ym. 

2011). Kuivuuden aiheuttamat muutokset ravintoverkossa saavat aikaan kuluttajien koon 

pienenemisen ja ruumiinpainon alenemisen (Daufresne ym. 2009; Ledger ym. 2013a). 

Suurempiin lajeihin kohdistuu yhä enemmän negatiivisia vaikutuksia maailmanlaajuisesti 

ja seurauksena voi olla niiden koon pieneneminen (Ledger ym. 2013b). 
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4.2. Kuivuuden vaikutukset kaloihin ja vesiselkärangattomiin 

Kuivuuden seurauksena selkärangattomien primaaristen kuluttajien (ensimmäisen asteen 

kuluttajien) taksoneista hävisi 37 % ja biomassasta 64 %. Ledgerin ym. (2013a) tutki-

muksen mukaan selkärangattomat pedot ovat herkimpiä kuivuuden aiheuttamille muu-

toksille, niiden lajimäärän vähetessä 78 % ja biomassan 88 %. 

Kuivuus heikentää ravintoverkkosäätelyä (top-down-efekti), vähentäen petojen ja pri-

maaristen kuluttajien osuutta suhteessa ravintoverkon pohjalla oleviin lajeihin (basal spe-

cies) (Kuva 3). Kuivuus aiheuttaa petojen korkeaa kuolleisuutta, varsinkin, jos ne elävät 

niille jo valmiiksi epäsuotuisissa habitaateissa (Ledger ym. 2011). Petojen vähenemisen 

on todettu lyhentävän ravintoketjua. Pedoille sopivan ravinnon väheneminen korvautuu 

pienten saaliiden, kuten surviaissääskien (Chironomidae) tuotantona (Boulton 2003; Led-

ger ym. 2011, 2013b). Nämä r-strategiset (nopeasti kolonisoivat ja lisääntyvät) lajit hyö-

tyvät kuivuuden aiheuttamista muutoksista, mikä puolestaan aiheuttaa petojen ravinnon-

käytön siirtymistä kohti pienempiä r-strategisia lajeja (Ledger ym. 2011). 

Ledgerin ym. (2011) mukaan kuivuneiden uomien sekundaarituotanto laski 43-61 %. 

Kuivuuden aiheuttamassa sekundaarituotannon alenemisessa havaittiin eroja eri ravin-

nonhankintaryhmillä (Ledger ym. 2013b). Petojen tuotanto väheni 87 %, pilkkojien 

69 %, suodattajien 60 % ja pohjakerääjien 57 %. Laiduntajien tuotannossa ei havaittu 

muutosta. Samansuuntaisia vaikutuksia näkyi myös ryhmien biomassoissa. Kuivuuden 

aiheuttamat vasteet erosivat merkittävästi myös ravinnonkäyttöryhmien sisällä. Kuivuus 

poisti suurikokoiset pedot ravintoverkosta, kuten Epobdella octoculata, Polycentropus 

flavomaculatus, Sialis lutaria, kun taas paljon pienemmät Tanypodinae -toukat olivat vas-

tustuskykyisempiä kuivuuden aiheuttamille häiriöille. Lisäksi ravintospesialistit ovat alt-

tiimpia kuivuuden aiheuttamille häiriöille kuin ravintogeneralistit (Lawson & Johnston 

2015).  
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4.2.1. Kuivuuden aikaiset refuugiot 

Nopea kuivuminen voi toimia voimakkaana ympäristösuodattimena, vähentäen lajimää-

rää, kunnes jäljelle jäävät vain muutamat kuivuustoleranssiltaan kestävämmät lajit. Tak-

sonit, jotka suosivat matalia, hitaita virtoja ja hienojakoisia sedimenttejä, voivat domi-

noida eliöyhteisöjä kuivana ajanjaksona, kun taas taksonit, jotka suosivat nopeasti virtaa-

via vesiä (suodattaja-kerääjät), häviävät voimakkaasti virran heikentyessä tai kerääntyvät 

muutamiin jäljelle jääneisiin koskimaisiin (’riffle’) habitaatteihin (Dewson ym. 2007). 

Kuivuus lyhentää akvaattisten eliöiden elinkierron pituutta (Ledger ym. 2013a). Elinkier-

roltaan lyhytikäiset taksonit voivat paeta tai jopa hyötyä kuivista ajanjaksoista, jolloin 

niiden altistuminen stressitekijöille on rajallista (Dewson ym. 2007). Matalia habitaatteja 

suosivat lajit hyötyvät, kun koskimainen habitaatti alkaa muuttua veden laskiessa. Kui-

vuuteen hyvin adaptoituneet, huonosti liikkuvat lajit, esimerkiksi makeiden vesien sim-

pukat, saattavat jopa hyötyä vedenpinnan laskemisesta (Golladay ym. 2004). Boultonin 

(2003) mukaan eliöiden kuivuudensietokykyyn ja kuivuudesta palautumiseen vaikuttaa 

osittain se, kuinka paljon eliöillä on käytössään sopivia suojapaikkoja. Eliöiden vaati-

mukset turvapaikkojen suhteen vaihtelevat taksoneittain. Kalat tarvitsevat selviytyäkseen 

vapaata vettä, kun taas osa selkärangattomista voi käyttää turvapaikkoinaan habitaatteja, 

joissa ei edes ole pintavettä (Lake 2011). Aikuiset vesiperhoset puolestaan lentävät pois 

joen kuivuessa (Williams 1996). 

Kuivuuden voimistuessa heikosti liikkuvat selkärangattomat ovat lopulta haavoittuvai-

sempia kuivuudelle kuin nopeasti liikkuvat lajit. Makroselkärangattomat, kuten madot, 

kotilot ja osa äyriäisistä sekä sukeltajista (Dytiscidae) käyttävät turvapaikkanaan kivien 

alusia (Fenoglio ym. 2006; Ledger ym. 2013) ja uomassa olevaa puuainesta, kun taas 

toiset taksonit pakenevat laskevaa vedenpintaa ajeen (’drift’) avulla (Lake 2011). Kun 

hyporheoksen vedenpinta on tarpeeksi korkealla, jotkut selkärangattomat pyrkivät lieven-

tämään kuivuuden häiriöitä hautautumalla märkään sedimenttiin (Fenoglio ym. 2006; 

Dewson ym. 2007). Pohjansisäinen tila (’hyporheic zone’) on tärkeä kuivuuden aikainen 

suojapaikka (Datry ym. 2016). 



 
8 

 

Jos kuivuutta esiintyy kausittain samoihin aikoihin, osa organismeista pyrkii ennusta-

maan kuivuuden ajoittumisen ja välttämään sitä erilaisilla elinkierron strategioilla 

(Lytle & Poff 2004). Kuivuuden nopea ilmentyminen tai sen ajoittumisen muutokset vai-

kuttavat merkittävästi eliöiden kokeman stressin suuruuteen.  

Joidenkin selkärangattomien munintakäyttäytyminen muuttuu kuivuuden vaikutuksesta 

(Peckarsky ym. 2000). Kuivuuden vallitessa osa selkärangattomista lisää munintaansa 

suurten kivien alusille, koska ne pysyvät pitkään kosteana kuivinakin ajanjaksoina (Reich 

2004). Kuivuuden aiheuttama sedimentaation voimistuminen heikentää kalojen mätimu-

nien selviytymistä ja vaikuttaa kalojen kutemiseen (Lawson & Johnston 2015). 

 

4.3. Vaikutukset kasveihin, leviin ja planktoneihin 

Ledgerin ym. (2013a, 2013b) tutkimuksissa kuivuus käynnisti merkittäviä taksonomisia 

ja toiminnallisia muutoksia levien perustuotannossa, kun viherlevät vaihtuivat piileviin. 

Levien kokonaismäärä pysyi kuitenkin ennallaan (Ledger ym. 2013b). Lynch & Ma-

goulick (2016) ovat havainneet, että perifytonin määrä varsinkin matalissa järvissä kasvaa 

kuivuuden seurauksena. Lämpötilan, happamuuden ja kuivuuden yhteisvaikutus kasvatti 

boreaalisten järvien eläinplanktonin, kuten (Daphnia catawba) biomassaa 130-240 % ja 

puolestaan vähensi kasviplanktonin biomassaa 170-750 % (Christensen ym. 2006). Osa 

eläinplanktoneista ja vesikasveista selviää kuivuudesta sitkeiden ja kestävien munien tai 

siementen avulla Lytle & Poff 2004). 

Kuivuuden seurauksena osa litoraalivyöhykkeen kasveista kuolee. Kuivuuden kesto vai-

kuttaa kasvien hajoamisen määrään (Atkinson & Clairns 2001). Tyypillisesti vedenalai-

sen vesikasvillisuuden määrä kasvaa kuivuuden vaikutuksesta valon määrän lisääntymi-

sen ja kalakuolemien seurauksena (Scheffer 2004; Cobbaert ym. 2015) samalla, kun var-

jostavien makrofyyttien kasvu hidastuu (Blindow ym. 1993). Joen tai järven pohjasedi-

mentin kuivuessa terrestriset kasvilajit aloittavat kuivuneen alueen kolonisoinnin. Maa-

kasvien itäminen tai kasvaminen kuitenkin keskeytyy, kun uoma alkaa taas täyttyä ve-

destä (Scheffer 2004). 
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Esimerkiksi preerian kosteikoilla kasvit aloittavat kolonisoinnin ja siemenet alkavat itää 

kuivuuden paljastamalla marskimaalla. Ennen kuivumista rannan kasvillisuus on yleensä 

vähentynyt joko piisamien (Ondatra zibethicus) aktiivisuuden, korkean vedenpinnan, 

hyönteisten aktiivisuuden tai jonkin näiden yhdistelmän seurauksena. Moni- ja yksivuo-

tiset rantojen ja niittyjen kasvit itävät avoimella ja muutoksille alttiilla rantaliejulla, kun-

nes vedenpinta kohoaa uudelleen. Osa monivuotisista kasveista selviää tulvasta, jatkaa 

kasvuaan ja lisääntyy kasvullisesti. Kuivuus lisää suvantoihin kerääntyvän karikkeen ja 

detrituksen määrää, mikä voi alentaa siementen tai taimien itämistä ja kasvua (Welling 

ym. 1988).  

 

4.4. Kuivuuden vaikutukset lintuihin  

Kuivuus voi heikentää lintujen pesintämenestystä. Vedenpinnan laskiessa osa linnuista 

saattaa pesiä kuivuneella vyöhykkeellä, ja kun vesitaso kohoaa entiselleen, lintujen pesät 

ja munat voivat tuhoutua. Tällaisia ekologisia loukkuja muodostavat esimerkiksi maail-

man kymmenet tuhannet padotut joet (van Oort ym. 2015). 

Alenevalla vedenpinnalla voi olla myös positiivisia vaikutuksia kosteikoiden vesilintui-

hin. Taft ym. (2002) havaitsivat kahlaajien ja niiden suosimien habitaattien määrän kas-

vavan veden pinnan aletessa. Kuivuuden jatkuessa puoli- ja kokosukeltajasorsat kuiten-

kin häipyivät niille sopivien habitaattien vähentyessä (Taft ym. 2002) ja lopulta myös 

kahlaajien suosimat habitaatit saattavat kuivua. 

 

4.5. Biomassavirtojen muutos  

Kuivuus vähentää ja muokkaa resurssien ja kuluttajien välistä biomassan virtausta (’bio-

mass flux’) (Kuva 2). Kuivuuden on havaittu alentavan ravintoverkon biomassavirtoja 

jopa 60 % (Kuva 2, Kuva 3). Ledgerin ym. (2013a) kokeissa havaittiin vain muutaman 

lajin, kuten Radix balthica & Potamopyrgus antipodarum -kotiloiden, hoitavan suurim-

man osan ravintoverkon kokonaisravinnonotosta ja biomassavirrasta. Vaikka kuivuus 

alensi koeoloissa näiden lajien populaatiokokoa, ne jäivät silti vallitseviksi orgaanisen 
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aineksen prosessoijiksi. Biomassavirrat olivat Ledgerin (2013a) mukaan nopeampia pie-

nillä kuin suurilla lajeilla. 

Vesimassojen supistuminen ja vesieliöiden kerääntyminen kuivuuden aikaisille turvapai-

koille saavat aikaan eliöiden tiheyden kasvun, mikä voi lisätä lajien välistä kilpailua 

(Dewson ym. 2007). Tiheyden kasvu voi lisätä terrestristen petojen, kuten lintujen (esi-

merkiksi kahlaajien) predaatiota (Kushlan 1976; Magoulick & Kobza 2003). 

Biomassan siirtyminen suurista lajeista pienempiin ei pysty korvaamaan suurikokoisten 

kuluttajien vähenemistä, minkä seurauksena biomassan kokonaistuotanto vähenee. Sa-

mansuuntaisia häiriöitä oletetaan tapahtuvan alueilla, missä ilmastonmuutos pahentaa 

kuivumista tulevaisuudessa. 

Kuva 2. Biomassavirtojen (’biomass flux’) muuttuminen kontrolli- ja kuivuuskäsittelyissä. Kui-

vuus vähentää ja muokkaa resurssien ja kuluttajien välillä tapahtuvaa biomassavirtausta. Biomas-

savirtausten muuttuminen on yhteydessä ruumiin painoon, mikä käy ilmi keskimääräisen ruu-

miinpainon ja keskimääräisen biomassan suhteellisista muutoksista. Kuvan pohjana Ledgerin 

(2013b) artikkelin kuva.  
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4.6. Ravintoverkon rakenteen muutokset  

Kuivuus yksinkertaistaa ravintoverkkojen rakennetta (Woodward ym. 2012), sillä lajien 

väliset interaktiot (yhteydet) vähenevät kuivuuden aiheuttaman häiriön seurauksena 

(Kuva 2) (Woodward ym. 2012; Ledger 2013b). Ravintoverkossa on tärkeitä ydinlajeja, 

jotka osallistuvat merkittävästi ravintoverkon toimintaan (Ledger ym. 2013a, 2013b; Lu 

ym. 2016). Ydinlajit ovat toiminnallisesti tärkeitä, sillä ne tarjoavat vaihtoehtoisia reittejä 

biomassan virtauksille. Tämä lieventää häiriöiden vaikutuksia ja parantaa ravintoverkon 

vakautta. Tärkeiden ydinlajien lisäksi ravintoverkossa on myös oheislajeja, jotka eivät ole 

topologisesti yhtä tärkeitä. Muutokset ravintoverkossa johtavat todennäköisesti tällaisten 

lajien häviämiseen (Lu ym. 2016). Ravintoverkon ”ei niin tärkeät” kuluttajaspesialistit 

ovat alttiita sukupuutoille, koska ne ovat heikommin kytkeytyneitä ravintoverkon muiden 

lajien kanssa ja riippuvaisia vain muutamista lajeista (Lu ym. 2016). Reunalajien suku-

puutto on voimakkaampaa ydinlajeihin verrattuna. Yhteyksien tiheys ravintoverkon ydin-

lajien ja reunalajien (periferian) välillä vähenee kuivuushäiriön johdosta.  Häiriö vähentää 

myös ydinlajien välistä vuorovaikutusta merkittävästi, mikä muokkaa ytimen rakennetta 

(Lu ym. 2016). Toissijaiset yhteydet ravintoverkon ydinlajien kanssa voivat kasvattaa yh-

teisön sietokykyä lajimäärän alenemisen aiheuttamille vaikutuksille ja siten uudelleen ta-

sapainottaa ravintoverkkojen rakennetta. Tämä parantaa ja ylläpitää ravintoverkon yleistä 

kestävyyttä ja toleranssia häiriöitä vastaan (Lu ym. 2016). 

Jos kykenisimme ennustamaan, mitkä lajien vuorovaikutussuhteet ovat haavoittuvaisim-

pia ihmisten aiheuttamille häiriöille ja pystyisimme tunnistamaan ydinlajit, jotka ovat 

välttämättömiä ekosysteemin toiminnalle ja kestävyydelle, osaisimme kohdentaa suoje-

lutoimenpiteitämme tehokkaammin ympäristön häiriöitä vastaan (Ebenman & Jonsson, 

2005; Borrvall & Ebenmann 2008). 
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Kuva 3. Kuivuus muokkaa ravintoverkkojen rakennetta. Kvantitatiiviset ravintoverkot kontrollin 

(a) ja kuivuushäiriön (b) mesokosmosten välillä. Alimmat palkit (oranssit) kuvaavat ravintover-

kon perustuotantoa (’basal resources’), siniset palkit primaarisia kuluttajia ja ylimmät (punaiset) 

palkit petoja. Kuluttajien pylvään korkeus ja leveys ilmaisevat sekundaarista vuosittaistuotantoa 

ja biomassan sisäänvirtausta. Ravintoverkon pohjalajien (’basal species’) palkkien koot kuvaavat 

resurssien poisvirtauksen määrää. Mustat ”triangelit” ovat yhteyksiä trofiatasojen välillä, ja nii-

den määrä osoittaa resurssien virtausta jokaisen kuluttajan tuotantoon. AD = detritus, PF = kas-

vien palaset, D = piilevät, A = viherlevät ja F = sienet. Kuvan pohjana käytetty Ledgerin ym. 

(2013b) artikkelin kuvaa. 

 

4.7. Kuivuuden vaikutukset veden laatuun 

Lisääntyvän kuivuuden myötä vedenlaatu heikkenee, veden lämpötila ja sähkönjohto-

kyky kasvavat, liukoisen hapen määrä vähenee ja orgaaniset pienhiukkaset akkumuloitu-

vat vedessä. Jäljelle jääneiden suvantojen vesi voi muuttua ruskeaksi, kun liukoinen or-

gaaninen aines (DOM) suodattuu paikalle kerääntyvistä lehdistä veteen (Lake 2003). 
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Mikrobien ja detrivorien orgaanisen aineksen prosessointi voi vähentyä rankan kuivuu-

den seurauksena (Schlief & Mutz 2011). 

Lämpötilan ja heikkenevän virtauksen yhteisvaikutuksella on merkittäviä muutoksia liu-

koisen hapen konsentraatioon, millä puolestaan on huomattavia vaikutuksia akvaattiseen 

eliöstöön (Arismendi ym. 2013). Kun virrat kuivuvat ja pintavesi kuihtuu varjostamatto-

miin suvantoihin, ravinteiden, korkeiden lämpötilojen ja auringon säteilyn kasvu voi no-

peuttaa levien ja leväkukintojen kasvua (Freeman ym. 1994; Dahm ym. 2003). Kasvava 

viherlevien ja sinibakteerien määrä saattaa aiheuttaa suuria muutoksia veden happikon-

sentraatiossa ja vedenlaadussa (Matthews 1998). Valossa levät yhteyttävät happea veteen, 

mutta pimeiden tuntien aikainen soluhengitys voi aiheuttaa hapenpuutetta vesieliöillä, ku-

ten kaloilla ja selkärangattomilla (Matthews 1998). 

Kuivuus aiheuttaa rikin vähentymistä ja uudelleen hapettumista (re-oxidation) kosteikoi-

den ja järvien litoraalivyöhykkeessä (Stoddard ym. 1999) ja lisää järvien kalsium-pitoi-

suuksia (Dillon ym. 1997). Lämpimät ja kuivat ilmastolliset olosuhteet yhdessä happo-

sateiden kanssa alentavat veteen liuenneen orgaanisen hiilen (DOC) pitoisuuksia boreaa-

lisissa järvissä ja siten kasvattavat järven ja sen eliöstön herkkyyttä lämpenemiselle 

(Snucins & Gunn 2000) ja biologisesti vahingoittavalle UV-B säteilylle (Schindler ym. 

1996). Kuivuus lisää rikin kerrostumia järvessä alentaen pH:ta, mikä aiheuttaa voima-

kasta uudelleen happamoitumista ja vähentää UV-säteilyä vaimentavan DOC:in määrää 

(Yan ym. 1996).  

 

5. Kuivuuden ja lämpötilan yhteisvaikutus 

Kun vesi virtaa hitaasti ja vesipatsas ohenee, ilman lämmittävä vaikutus voimistuu (Bur-

ton & Likens 1973; Poole & Berman 2001). Joen maksimilämpötila ja minimivedenkor-

keus aiheuttavat stressiä akvaattisille eliöille. Korkean lämpötilan ajanjaksot voivat ra-

joittaa kylmien vesien lajien kasvua ja selviytymistä ja lisätä muiden stressitekijöiden 

vaikutuksia, kuten infektioiden määrää tai patogeenien taudinaiheuttamiskykyä (McCul-
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lough ym. 2009). Viimeaikaiset muutokset ilmastossa ovat vähentäneet lumipeitteen laa-

juutta erityisesti pohjoisella pallonpuoliskolla (Brown 2000), mikä aiheuttaa kevättulvan 

aikaistumista ja laskee virtaaman voimakkuutta kesällä (Arismendi ym. 2013). Kun joen 

ja ilman maksimilämpötila ovat korkeita, joen minimivirtaus on alhainen.  

Veden maksimilämpötilan on havaittu ajoittuvan hieman minimivirtaamaa aikaisemmin. 

Näiden välinen keskimääräinen viive oli 39-89 päivää. Arismendi ym. (2013) osoittivat, 

että minimivirtaama aikaistuu ja veden maksimilämpötilan sekä alhaisimman vedenpin-

nan tason välinen viive lyheni 20-30 päivällä 60 vuoden seurantajaksolla. Tämä aikaväli 

voi olla erityisen tärkeä stressien välinen palautumisaika akvaattisille eliöille (Matt-

hews & Marsh-Matthews 2003; McCullough ym. 2009). Jos vedenpinnan alenemisen ja 

lämpötilan kasvun välinen viive lyhenee, eliöiden palautumisaika stressitekijöiden jäljiltä 

voi lyhentyä ja tulevaisuudessa hävitä lähes kokonaan (Arismendi ym. 2013). Osa ve-

sieliöstöstä voi kuitenkin adaptoitua kestämään toipumisajan lyhenemistä (Arismendi ym 

2013). Lämpötilan ja kuivuuden yhtäaikaisen vaikutuksen on todettu lisäävän boreaalis-

ten järvien eläinplanktonin ja vähentävän kasviplanktonin biomassaa (Christensen 

ym. 2006). 

Ilmastoennusteet tukevat ajatusta, että matalan virtauksen aikaisempi ajoittuminen voi 

pidentää minimivirtaaman ja maksimilämpötilan yhtäaikaista ajoittumista. Korkean läm-

pötilan ja alhaisen virtaaman yhtäaikainen esiintyminen voi olla erityisen stressaavaa 

useimmille lajeille (Arismendi ym. 2013). Maksimilämpötilan ja minimivirtaaman väli-

sen viiveen lyheneminen voi johtaa muutoksiin petosaalisuhteessa. Äärimmäiset tapahtu-

mat, kuten erityisen alhainen vedenpinnan taso ja maksimilämpötila saattavat aiheuttaa 

suurempia ekologisia vaikutuksia kuin keskiverto-olosuhteet (Arismendi ym. 2013).  
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6. Kuivuudesta palautuminen 

Wrightin & Berrien (1987) tutkimuksen mukaan makrofyytit toipuvat nopeasti kuivuuden 

ja vedenpinnan kohoamisen jälkeen. On rohkaisevaa huomata kuivuuden jälkeinen nopea 

palautuminen elinympäristöissä, joissa uudelleen kolonisaatio turvapaikoista on estee-

töntä (Ledger & Hildrew 2001; Caruso 2002). Nopea palautuminen johtuu todennäköi-

sesti kuivuuden pitkästä evolutiivisesta historiasta useimmissa akvaattisissa ympäris-

töissä. On ilmiselvää, että epätavallisen pitkät kuivat jaksot vaikuttavat haitallisesti ak-

vaattiseen eliöstöön.  

Kuivuuden jälkeinen palautuminen on nopeaa makroselkärangattomilla, joilla on toimi-

via strategioita kuivuudesta selviytymiseen tai jotka ovat voimakkaasti liikkuvia. Muilla 

taksoneilla uudelleen kolonisaatio riippuu kuivuuden ajoittumisesta, voimakkuudesta ja 

pituudesta (Boulton 2003). 

Kuivuudesta palautumiseen vaikuttaa myös se, onko kuivuus ollut kausittaista 

(’seasonal’) vai yli-kausittaista (’supra-seasonal’). Lake (2003) havaitsi, että kuivuudes-

ta palautuminen saattaa noudattaa sukkessiota, jossa lajimäärän palautuminen noudattaa 

peräkkäisten muutosten sarjaa. Paikan uudelleen asuttamisen aloittavat nopeasti koloni-

soivat (r-strategiset) lajit, kuten surviaissääsket (Chironomidae) ja mäkärät (Simuliidae). 

Elinkierroltaan pidempi-ikäiset (K-strategiset) lajit kuitenkin syrjäyttävät lyhytikäiset la-

jit sukkession edetessä. Kuivuus saattaa hävittää kuivuudesta hitaammin toipuvia lajeja, 

(Lake 2003), sillä saariteorian mukaisesti habitaatin kolonisointi on nopeaa alussa, mutta 

kolonisointinopeus hidastuu, kun habitaatissa olevien vapaiden ekolokeroiden määrä vä-

henee.  
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