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loiskuvat ja hylkeiden
mylvivä ääni kaikuu Dyer Island
-saarelta elokuisena aamuna. Tuhannet hylkeet kiehnäävät kylki
kyljessä, muutama pulahtaa
Gansbaain lahden kimmeltävään
veteen.
Tilanne on poikkeuksellinen:
hylkeet saavat uida rauhassa,
koska niiden päävihollinen valkohai on kadonnut alueen vesistä.
Valkohai on merten tunnetuin
suurpeto. Elokuvistakin tuttu lihansyöjä voi kasvaa yli kuusimetriseksi ja painaa yli kolme tonnia.
Valkohailla on 300 hammasta,
mutta se ei pureskele saalistaan.
Se repii kohteen kappaleiksi, jotka se nielee kokonaisena.

AALLOT

SEILAAMME Marine Dynamics
-järjestön aluksella, joka vie meidät ja muutama kymmenen muuta kiinnostunutta havainnoimaan valkohaita ja muita merten
suurlajeja.
Marine Dynamics on kattojärjestö, jonka alla toimii useita
mertensuojeluun keskittyviä tahoja.
Etelä-Afrikassa
sijaitsevan
Gansbaain edusta on valkohaiden merkittävä esiintymisalue
Kapkaupungin False Bayn ja ItäKapin Mossel Bayn ohella.
Tai oli vuoteen 2017 saakka.
Sen jälkeen suursaalistajaa ei
täällä ole juuri havaittu.
Ilmiö on huomattu myös False
Baylla. Nature-tiedelehdessä julkaistun artikkelin mukaan tutkijat seurasivat valkohaita False
Bay -lahdella kahdeksantoista
vuoden
ajan.
Vuosina
2000–2018 kirjattiin yhteensä
6 333 itsenäistä valkohaihavaintoa.
Valkohaiden ja niiden tekemien saalishyökkäysten määrä
alkoi False Bayllakin laskea merkittävästi vuonna 2015. Vuosina
2017–2018 havaintoja ei juuri tehty.

ilmestyy etelänmustavalaan selkä. Ilmaan kohoaa metrejä korkea vesipyrskähdys, kun
emävalas nousee pintaan hengittämään.
Hetken päästä viereen ilmestyy pienempi kumpu. Emolla on
poikanen mukanaan.
Suuret merinisäkkäät lumoavat ja saavat aikaan ihastuksen
huudahduksia, mutta ainuttakaan hain evää emme matkan aikana näe.
Kapkaupungin Shark Spotters
-järjestön tutkimusjohtajan Alison Kockin mukaan se ei ole yllättävää. Kock on koulutukseltaan meribiologi.
”Gansbaaissa vuosi 2017 oli
käänteentekevä. Luotettavat haihavainnot sukelsivat samaan aikaan, kun miekkavalaat saapuivat alueelle ja tappoivat useita
valkohaita.”
Kock on vakuuttunut, että
miekkavalaiden saapumisella ja
valkohaiden katoamisella on yhteys. Hän arvioi, että miekkavalaat ovat siirtyneet saalistamaan lähemmäs rannikkoa, koska niiden saalislajien määrä avo-
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Peto katosi
Etelä-Afrikka | Valkohait ovat kadonneet
Etelä- Afrikan rannikolta. HS pääsi
tutkimusveneen matkassa etsimään
elokuvistakin tuttua petokalaa.

merellä on romahtanut.
Valkohaiden kimppuun miekkavalaat hyökkäävät erityisesti
niiden ravinteikkaan maksan
vuoksi. Ne repivät jopa 80 kiloa
painavan maksan valkohain sisältä ja jättävät ruhon muiden syötäväksi.

”Säännökset
eivät estä haiden
tappamista.”
Enrico Gennari

Alison Kock on mukana tutkimusryhmässä, joka keskittyy valkohaiden katoamiseen ja kannan
muutoksen selvittämiseen. Yksi
tärkeä kysymys on, mitä tapahtuu ekosysteemille, kun yksi pääsaalistaja katoaa alueelta.
PÄÄSAALISTAJIEN merkitys luonnon ekosysteemeille on kiistaton.
Ne tasapainottavat saalislajien

kantojen kokoa, säätelevät ravinteiden kulkua, estävät sairauksien ja vieraslajien leviämistä ja
jopa luovat uusia elinalueita
muulle eläin- ja kasvikunnalle.
Gansbaain vesillä valkohain
poissaolo näkyy jo, Alison Kock
kertoo. Dyer Island on hylkeiden
elinaluetta, mutta samalla alueella elää myös Afrikan pingviini, joka on uhanalainen laji.
Nyt, kun hylkeillä ei ole saalistajaa, niiden määrä on alkanut
kasvaa. Ja kun hylkeiden ei tarvitse varoa, ne viettävät meressä
huomattavasti pidempiä aikoja,
ja ovat alkaneet saalistaa uhanalaisia pingviinejä.
Gansbaaissa pingviinien hylkeenpuremat ovat lisääntyneet
merkittävästi.

järkeä, että hait katoavat alueilta,
jossa niillä on energiakylläistä ravintoa, kuten hylkeenlihaa. Jos
ympäristö ja muut tekijät olisivat
valkohaille suotuisat, ne palaisivat, kun miekkavalaat siirtyvät”,
Gennari sanoo.
Gennari viittaa valkohaiden
liikkeitä selvittäneeseen kalifornialaistutkimukseen, jonka mukaan valkohait poistuvat jopa minuuteissa miekkavalaiden saapumisen jälkeen.
”Mutta jos ravintoa on saatavilla, ne palaavat.”
Gansbaaissa
miekkavalaat
hyökkäsivät valkohaiden kimppuun helmi–kesäkuussa vuonna
2017. Vaikka miekkavalaita ei ole
lahdella sen jälkeen nähty, valkohait eivät ole palanneet.

katoamisessa tai kannan
muutoksessa on kyse ihmisen
toiminnan seurauksista, arvioi
Oceans Research -ympäristöjärjestön tutkimusjohtaja Enrico
Gennari.
Tilannetta ei tutkijoiden mukaan voi selittää täysin esimerkiksi valkohaiden ravinnon puutteella.
”Ravintonäkökulmasta ei ole

PITKÄSIIMAKALASTAMOT
ovat
merkittävä tekijä Gansbaain valkohaikannan muutoksen taustalla, asiantuntijat arvioivat. Merenpohjan pitkäsiimakalastuksessa
satoja syötein varustettuja koukkuja kiinnitetään siimoihin, ja ne
levitetään merenpohjaan.
Siimoilla pyydetään koirahailajeja, kuten esimerkiksi harmaakoirahaita ja silokoirahaita. Mo-

HAIDEN

lemmat hait ovat valkohain saalislajeja.
Tutkijat yrittävätkin selvittää,
selittyykö Etelä-Afrikan tiettyjen
alueiden valkohaiden katoaminen niiden tyypillisesti syömien
kalalajien ylikalastuksella.
Syntyessään valkohait syövät
pääasiassa kalaa. Kun valkohai
kasvaa, leukarakenne muuttuu,
ja se alkaa syödä merinisäkkäitä,
joista saa enemmän energiaa.
Vanhempien haiden ruumiinavauksissa sisältä on löytynyt
pääasiassa hylkeitä ja esimerkiksi
delfiinin osia.
Tutkijat uskovat, että pitkäsiimakalastus on tuhoisaa valkohaikannalle, koska kalastamot
pyytävät erityisesti nuorten valkohaiden saalislajeja.
Etelä-Afrikan
ympäristö-,
metsä- ja kalatalousministeriö
DEFF:n arvion mukaan molemmat koirahailajikannat ovat romahtamaisillaan. DEFF:n mukaan esimerkiksi koirahaita kalastettiin vuosina 2016–2019 noin
1,6–2,8 kertaa enemmän kuin
pyyntisuositukset ovat.
mukaan
kalastamoiden toiminnasta ei ole

YMPÄRISTÖJÄRJESTÖJEN
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Valkohaiden määrä on vähentynyt
Tarkkailujaksolla havaitut valkohaiden hyökkäykset 2000–2018
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Tausta
Etelä-Afrikan rannikolta
Australian fish & chips -annoksiin
koirahailajit
harmaakoirahai ja silokoirahai
päätyvät Australian fish & chips
-annosten lautaselle. Annoksissa hainlihaa kutsutaan nimellä
flake tai gummy shark.
Australia suojelee omaa koirahaikantaansa ja sen kiintiöitä.
Ainakin vuoteen 2018 asti kaikki
Australian koirahaikannat olivat
kestävällä pohjalla.
Australiassa kulutetaan kui-

ETELÄ-AFRIKAN

tenkin valtavia määriä fish &
chips -annoksia. Fish & chips
-ravintoloiden markkina-arvo
on lähes 815 miljoonaa euroa.
Täyttääkseen korkean kysynnän Australia tuo maahan hainlihaa Etelä-Afrikasta. TRAFFICjärjestön keräämä data osoittaa, että hainlihavienti EteläAfrikasta Australiaan on kasvanut merkittävästi 2000-luvun
alun jälkeen.
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50 km
Enrico Gennari saa toisen tutkijan kanssa houkutetua valkohain pintaan köyteen kiinnitetyn
tonnikalan pään avaulla
Mossel Bayssa, runsaan
kolmen tunnin ajomatkan päässä Gansbaaista.

Myös valkohaiden on vahvistettu päätyneen pitkäsiimakalastamoiden saaliiksi.
petojen katoaminen
horjuttaa myös paikallisten toimeentuloa. Gansbaai on täysin
riippuvainen ekoturismista, kuten esimerkiksi meriristeilyistä ja
haihäkkisukelluksesta.
Haiekoturismi on suuri työllistäjä, Gennari sanoo.
Pitkäsiima-alukset eivät tuo
työtä kovinkaan monelle: neljästä kuuteen alusta työllistää noin
150 henkeä. Pelkästään haihäkkisukelluksia järjestävät veneet
työllistävät kalastamoja enemmän – muusta turismihenkilökunnasta, hotelleista, ravintoloista ja kaupoista puhumattakaan.
Gennarin mukaan pitkäsiimakalastamot tuottavat yhteensä
noin kymmenen miljoonan randin eli noin puolen miljoonan euron vuositulot koko Etelä-Afrikalle. Haihäkkisukellus pelkästään
Gansbaaissa tuottaa saman verran.
”Kalastamoiden toiminta on
kestämätöntä, eikä se ole pitkällä
aikavälillä taloudellisesti kannat-

MERTEN

Dyer Island on hylkeiden elinaluetta, mutta samalla alueella elää
myös uhanalainen Afrikan pingviini.

tehty ympäristövaikutusten arviointia, kalastamoilla ei ole toimintarajoituksia eikä niiden
aluksilla ole ollut ainuttakaan
tarkkailijaa.
Enrico Gennarin mukaan Etelä-Afrikan valtion omat tutkijat
ovat painottaneet valtion päättäville virkamiehille jo kymmenen
vuoden ajan, että haikannat laskevat. Kalastamoille on silti
myönnetty luvat kerta toisensa
jälkeen.

Tutkijat ja ympäristöjärjestöt
ovat keränneet todistusaineistoa, joka paljastaa, että kalastusalukset ovat kalastaneet jopa
luonnonsuojelualueilla.
Yksi
aluksista kalasti suojeltuja lajeja
ja tappoi niitä aluksen kannella.
”Kollegani havainnoi tämän
drone-videokuvalla. Kyseessä oli
vasarahai – laji josta ei voi erehtyä. Asiasta tehtiin viranomaisilmoitus valokuvatodistusaineistolla”, Gennari kertoo.
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tavaa. Se ei myöskään lisää ruokaturvaa, koska hainliha viedään
Australiaan.”
Gennari on vihainen ja huolissaan. Mikäli kehitys jatkuu, 15
vuoden kuluttua Etelä-Afrikan
rannikolla ei ole enää lainkaan
valkohaita, hän arvioi.
Marine Dynamics -järjestö
maksaa vuosittain jopa miljoona
randia eli yli 50 000 euroa kalastajille, jotta nämä eivät tappaisi
hailajeja suoraan ekoturismiveneiden edessä.
Tämä on luonut noidankehän:
toimintamalli rohkaisee haiden
tappamiseen tai kiristämään
ekoturismitoimijoita. Hallinto ei
ole puuttunut ilmiöön.
”Säännökset eivät estä haiden
tappamista. Näin on tapahtunut
todistetusti lähellä satama-aluetta”, Gennari sanoo.
Ilman kiintiöitä ja konkreettisia suojelutoimia Etelä-Afrikan
kiihtyvä pitkäsiimakalastus tuhoaa hailajeja ennennäkemättömällä nopeudella, ja koko ekosysteemi häiriintyy.
Myös muun maailman valkohaikanta on kutistunut vuosia.
Ympäristöjärjestö WWF:n viimevuotisen raportin mukaan esimerkiksi Välimerellä valkohaitilanne on erityisen huono. Järjestön mukaan haiden nopea väheneminen on vakava merkki
meren tilasta ja vastuuttomista
kalastuskäytännöistä.
Tutkimusten mukaan haiden
katoaminen johtaa koralliriuttojen ja meriheinäkasvustojen vä-

henemiseen – ja ne ovat sademetsiäkin tehokkaampia hiilinieluja. Hait voivat siis osaltaan
ennaltaehkäistä myös ilmastonmuutosta.
aamuna on toisen
merimatkan aika. Tällä kertaa
olemme Mossel Bayssa, runsaan
kolmen tunnin ajomatkan päässä
Gansbaaista itään.
Suuntaamme vesille Enrico
Gennarin johtamalla tutkimusaluksella. Tarkoitus on selvittää,
onko näillä seuduilla valkohaita.
Pieni tutkimusvene pysähtyy
muutaman kilometrin päähän
satamasta. Gennari ja toinen järjestön tutkija heittävät veteen
köyteen kiinnitetyn tonnikalan
pään.
Tarkoitus on houkutella valkohait pintaan, jotta tutkijat voivat
napata kudosnäytteitä selkäevistä. Dna-näytteen avulla järjestö
voi seurata valkohaiyksilöiden
kasvua ja liikkeitä.
Ensin veneen alle ilmestyy varjo. Pian pintaan ilmestyy elokuvista tuttu selkäevä. Valkohai
ponnahtaa napatakseen tonnikalan pään, joka on jo vedetty takaisin veneeseen.
Pian venettä ympäröi useampi
valkohai. Suurimmat ovat yli neljän metrin pituisia.
Yksi nousee vedestä suu ja suuret hampaat ammottaen aivan
veneemme vieressä.
Näky nostaa ihon kananlihalle:
ainakin osa valkohaista on yhä
täällä.
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