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Kalan altistumiseen vaikuttavia tekijöitä ... 
• Kalan fysiologia ja anatomia 

– Vaihtolämpöisyys, poikilotermia 
– Kidushengitys – hengitys, ionisäätely ja kuona-aineiden 

eritys 
– Sukupuolen määräytyminen 

o Geneettisesti, Y/XY tai W/ZW systeemissä, ei 
välttämättä erillisiä sukupuolikromosomeja 

o Lämpötila vaikuttaa 
– Alkionkehitys ruumiin ulkopuolella 

o Vastakuoriutunut poikanen eli ruskuaispussipoikanen 
on vapaa alkio eli eleuteroembryo 
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Kidushengitys 
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... Kalan altistumiseen vaikuttavia tekijöitä 

• Vesiympäristö 
– Liuenneen hapen pitoisuus / osapaine 
– Lämpötila 

Paradoksi: mitä lämpimämpää vesi on, sitä vilkkaampaa on 
kalan aineenvaihdunta ja hapen tarve suurempi; kuitenkin mitä 
lämpimämpää vesi on, sitä vähemmän happea liukenee 

– Happamuus 
Voi lisätä esim. metallien liukoisuutta, vaikuttaa metallien 
ionimuotoon ja kompleksin muodostukseen 

– Ionivahvuus / kovuus 
Ionivahvuus sinällään vaikuttaa esim. metallien myrkyllisyyteen, 
johon vahvasti vaikuttavat magnesium ja etenkin kalsium 
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Liian korkea lämpötila aiheuttaa siialla 
epänormaalin alkionkehityksen 
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Blastodermin toispuo- 
leinen kiertyminen 

Käyrä pyrstö Epämuodostunut selkäranka 

Epämuodostunut pää Epänormaali silmän 
pigmentoituminen 

Epämuodostunut rintaevä 
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Kaloille haitallisia – vaikutukset aikuisissa hengityk-
seen, ionisäätelyyn ja lisääntymiseen, varhaisissa 
kehitysvaiheissa hedelmöitykseen, kuorireaktioon ja 
erilaisten kehityshäiriöiden syntyyn 

• Metallit 
• Happamuus (happamat sulfaattimaat) 
• Torjunta-aineet 
• Öljy 
• Rehevöityminen 
• Kiintoaine  
• Tensidit, pesuaineet 
• Jätevesien erilaiset kemikaalit 

– Lääkejäämät ja kosmetiikka-aineet hormonihäirikköjä 
• Organohalogeenit  ja -tinat 
• Jne. jne. ... 
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Ympäristömyrkkyjen kertyminen kaloihin 
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Esimerkkinä dioksiini-ekvivalenttien pitoisuus 
- Kertyvät voimakkaasti kalan iän myötä, etenkin lohessa 
- Eri merialueilla ja eri lajien välillä on eroja pitoisuuksissa 
- Kaikissa kilohaileissa enemmän dioksiineja kuin sallitaan kalan rehulle 
- Suomenlahden kaloissa keskimäärin suurimmat pitoisuudet 

 
Kalat ovat suhteellisen lyhytikäisiä, joten esim. kasvaimia ei ehdi kehittyä, 
vaikka sellaisiakin on todettu 
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Alumiini-rauta -saostumaa ahvenen kiduksissa 
oikealla, normaalia kidusta vasemmalla 

8 Vesiyhdistys, seminaari 13.10.2016, Pekka J. Vuorinen 



© Luonnonvarakeskus 

Eri kalalajien vastakuoriutuneiden poikasten 
happamuuden sieto 
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Eri kalalajien ja nahkiaisen suhteellinen herkkyys happamuudelle 
kohtalaisesti elektrolyyttejä sisältävässä vedessä. 
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Metallien akuutisti tappava myrkyllisyys 
vaihtelee lajien ja veden ominaisuuksien mukaan 
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Metalli 96 h LC50-arvo, mg/l 

Kadmium (Cd) 0,007 – 23 

Kromi (Cr) 11,2 – 12,0 

Kupari (Cu) 0,06 – 1,27 

Lyijy (Pb) 1,17 – 542 

Nikkeli (Ni) 25 – 32,2 

Sinkki (Zn) 0,55 – 4,6 

Rautakin (Fe) voi olla kaloille akuutisti tappavan myrkyllistä 
pitoisuuksissa  ≥ 1 mg/l riippuen veden happamuudesta ja 
muusta laadusta 
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Metallien subletaaleja vaikutuksia kaloihin 
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Metalli Pitoisuus, µg/l Vaikutus 
Kadmium (Cd) 3 - 380 Ionisäätelyn häiriöitä; Käyttäytymismuutoksia; 

Kudosvaurioita munuaisissa, suolessa ja kiduksissa; 
Jälkeläisten pienentynyt paino; Kuoriutuneissa poikasissa 
epämuodostumia 

Kromi (Cr) 10 - 1500 Kasvun hidastuminen; Vastakuoriutuneet poikaset pieniä; 
Suurimmassa pitoisuudessa 3 kk:ssa 100 %:n kuolleisuus 

Kupari (Cu) 4 - 225 Kasvun hidastuminen; Ionisäätelyn häiriöitä; Tuotettu 
mätimäärä väheni; Kudosvaurioita kiduksissa ja 
munuaisessa 

Lyijy (Pb) 33 - 2650 Selkärangan epämuodostumia; Poikasten kasvun 
hidastuminen; Hapenkulutuksen kasvaminen 

Sinkki (Zn) 300 - 6500 Kidusvaurioita; Hapenoton väheneminen; Kasvun 
hidastuminen; Ionisäätelyn häiriöitä;  

Elohopea (Hg) 1 - 100 Poikasten kasvun hidastuminen; Poikasissa 
epämuodostumia kuten yksisilmäisyyttä 
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Aineiden haitallisia vaikutuksia kaloihin vaikea 
todeta luonnonoloissa 

• Aikuisten ja juveniilien kalojen joukkokuolemat yleensä 
huomataan 

• Varhaisten kehitysvaiheiden tuhoutumista usein lähes 
mahdotonta havaita – paitsi epäsuorasti vuosiluokkien 
puuttumisena populaatiosta 

• Alkiovaiheen kuoleman syy, vaikka ”kuolleita munia” 
löydettäisiinkin, jää selvittämättä – hedelmöitymätön vai 
kesken kehityksen kuollut 

• Kalapopulaatio voikin jopa hävitä vaivihkaa 
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Kiitos! 
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