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Levinneisyysalue ja elinympäristöt
Levinneisyysalue

Lajin asuttamat elinympäristöt

Boreaalinen alue

Alpiininen alue

Boreaalinen alue

Alpiininen alue

Pinta-ala (km2)

352997

16240

38888

238

Alueen määrittelyn
ajankohta

12/2006

12/2006

12/2006

12/2006

Tiedon laatu

hyvä

kohtalainen

kohtalainen

kohtalainen

Kehitysuunta

vakaa

vakaa

vakaa

vakaa

Muutoksen suuruus

ei arvioitu

ei arvioitu

Kehityssuunnan
tarkastelujakso

1980-2006

1995-2006

1995-2006

1995-2006

Kehityssuunnan syyt

ei ole

ei ole

ei ole

ei ole

Boreaalinen alue

Alpiininen alue

Suotuisan levinneisyysalueen pa (km2)

noin 352997

noin 16240

Lajille soveliaan elinympäristön pa (km2)

ei arvioitu

ei arvioitu

Ennuste lajin tulevaisuudesta

hyvä

hyvä

Populaatio
Boreaalinen alue

Alpiininen alue

Minimipopulaatio

250

20

Maksimipopulaatio

ei arvioitu

50

Populaatiokoon yksikkö

esiintymä

esiintymä

Populaatiokoon tarkastelujakso

12/2006

12/2006

Populaatiokoon arviointimenetelmä

perustuu osapopulaatioiden selvitykseen
tai otantaan

perustuu osapopulaatioiden selvitykseen
tai otantaan

Tiedon laatu

hyvä

kohtalainen

Kehityssuunta

vakaa

vakaa

Kehityssuunnan tarkastelujakso

1980-2006

1995-2006

Kehityssuunnan muutoksen suuruus

ei arvioitu

ei arvioitu

Kehityssuunnan syyt

•suora ihmisvaikutus
•epäsuora ihmisvaikutus
•luontaiset muutokset

ei ole

Syyn täsmennys

ei ole

ei ole

Suotuisa populaatiokoko

noin 250

noin 20
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Uhkatekijät
Boreaalinen alue
Ennen ja nykyään
•Vesistön muuttaminen: vedenkorkeuden säännöstely
•Muu vesiolojen muuttaminen

Pitkällä aikavälillä tulevaisuudessa
•Muu saastuminen tai ihmisen vaikutus
•Elollisen luonnon muutokset: rehevöityminen

Alpiininen alue
Ennen ja nykyään

Pitkällä aikavälillä tulevaisuudessa

ei ole

ei ole

Muut olennaiset tiedot
Boreaalinen alue
Uhanalaisuusarvioinnin (2000) mukaan siikamuodoista vaellussiika C. l. lavaretus ja planktonsiika C.l.pallasi ovat vaarantuneita (VU),
järvisiika C.l. nilssoni on silmälläpidettävä (NT). Pohjasiika, karisiika, ja tuppisiika ovat elinvoimaisia (LC). Siikakantojen ylläpitämiseksi
on käytetty kalastuksen ohjausta, elvytysistutuksia ja elinympäristöjen kunnostuksia. Valtiolla on myös useita emokalastoja tärkeimmistä
siikakannoistamme.
Alpiininen alue
Uhanalaisuusarvioinnin (2000) mukaan siikamuodoista vaellussiika C. l. lavaretus ja planktonsiika C.l.pallasi ovat vaarantuneita (VU),
järvisiika C.l. nilssoni on silmälläpidettävä (NT). Pohjasiika, karisiika, ja tuppisiika ovat elinvoimaisia (LC). Siikakantojen ylläpitämiseksi
on käytetty kalastuksen ohjausta, elvytysistutuksia ja elinympäristöjen kunnostuksia. Valtiolla on myös useita emokalastoja tärkeimmistä
siikakannoistamme.
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