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Tutkimuksen tavoite oli selvittää viiden leväkatkalajin mik¡ohabitaattiesiintyminen rihma-, rakko-
ja punalevävyöhykkeissä Suomen lounaisrannikolla. Leväkatkalajit ovat Gammarus duebeni, G.

locusta, G. oceanicus, G. salinus ja G. zaddachi. Tutkimusongelmana oli, vaikuttavatko
levävyöhykkeen laatu, raûlan syvyys ja avoimuus sekä ajankohta lajien keskinäisiin suhteisiin.
Perusolettamuksena oli, että kyseiset lajit esiintyvät erilaisissa mikrohabitaateissa ja lajien
elinkierrot voivat olla erilaisia, mikä saattaa olla lajien keino selviytyä samanlaisista
mik¡ohabitaateista. Tutkimus kuuluu litoraaliekologian alaan.

Tutkimus suoritettiin Tvärminnen saaristossa Hankoniemellä kahdella välisaariston ja kahdella
ulkosaariston saarella. Tutkimuspisteistä kaksi oli aallokolle avoimia ja kaksi suojaisia rantoja.

Leväkatkoja kerättiin kvalitatiivisesti heitto- ja varsihaavilla ja kvantitatiivisesti kahdenkokoisilla
pusseilla. Kvalitatiivisista näytteistä kävi ilmi lajien keskinäiset osuudet kullakin
näyteenottohetkellä. Kvantitatiivisista näytteistä selvisi edellisen lisäksi myös lajien tiheydet eri
syvyyksissä ja levävyöhykkeissä. Yksilöiden pituus mitattiin ja laji sekä elinvaihe määritettiin.

Kanonisen korrespondenssianalyysin mukaan syvyys, rannan avoimuus ja leväkasvillisuus
selinävät Gammarus-yhteisön rakennetta hyvin vähän. Lajeilla on kuitenkin havaittavissa pieniä
esiintymiseroj a. Gsmmarus-leväkatkat esiintyvät lajeittain jossain määrin eri syvyyksillä. Lajien
G. oceanicus, G. salinus ja G. zaddachi lajipopulaatiot esiintyvät siitä huolimatta kaikissa
tutkimussyvyyksissä ja kaikissa kolmessa levävyöhykkeessä. G. duebeni -laji on poikkeus
Gammarus-joukossa, sillä se elää levävyöhykkeiden yläpuolella kalliolammikoissa ja vain harvoin
rihmalevävyöhykkeessä. G. zaddachi esiintyy muita runsaampana 0-2 meüin syvyydessä,

G. oceanicus l-3,5 metrin syvyydessä ja G. salinus 2,5-8 meüin syvyydessä. G. locusta oli erittäin
vähälukuinen ja esiinryi lähinnä 2,5-8 metrin syvyydessä. Levävyöhykkeissä lajit esiintyvät hieman
toisistaan poiketen: C.. oceanicus erityisesti rakkolevällä j a G. salinus ja G. zaddachi rihma- ja
punalevällä.Jälkimmäiset lajit tosin esiintyivät myös rakkolevällä. Kolme lajia G. oceanicus,

G. salinus ja G. zaddachi esiintyivät kaikilla rannoilla, mutta avoimilla rannoilla G. salinus oli
vähälukuisempí ja G. oceanicu.r runsaampi kuin muut lajit. G. locusta esiintyi vain avoimilla
rannoilla.

Lajien elinkierrot säätelevät todennäköisesti leväkatkayhteisön rakennetta enemmän kuin
ympäristötekijät. Lajien elinkienot poikkesivat toisistaan kullakin tutkimussaarella. Lisäksi
Gammarus-yhteisöjen välillä oli vaihtelua elinkienoissa eri saarilla. Siis paikalliset erot vaikuttivat
Iajien elinkiertoon. Avoimella rannalla G. oceanicus lisääntyy aikaisemmin ja G. salinus ja G.

zaddechi myöhemmin kuin suojaisella rannalla. G. salinus on lajia G. zaddachi myöhäisempi
lisääntyjä kaikilla rannoilla.

Gammarus-leväkatkat ovat runsaita litoraalivyöhykkeen eläimiä, joiden esiintyminen on

heterogeenista ajan suhteen. Eri aikoina lajit voivat lisäksi esiintyä eri mik¡ohabitaateissa.
Leväkatkojen tutkimuksessa tulisi ottaa huomioon em. tekrjät ja paikalliset erot. Leväkatkatutkimus
tarvitsisi j atkossa kokeellista lähestymistapaa.
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