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Suomenlahden haahkojen loisista tavallisimpia oL Pol.ymorphus tninutus -r'äkäkârsämato, jonka r¡äli-is¿intiâ
oval Gam,nar¡./.ç-suvun leväkatkat. Tutkin Söderskä¡in riistantutkimusasenalla P. minutu.s -loisen esiintyrnistä
erilaisissa leväkatkaylrteisöissä vuosina 1992 ia 1993. Selr¡itin r,äli-isärtien prevalenssien (infektioituneiden
yksilöiden osuus) lajistollista ja vuosittaista vaihtelua, kasaantumista erilaisille haalkan rar¡itrtokohteille sekâ
ajoittumista haahkan pesintär'aiheen suhteen. Lis¿iksi pohdin ler,äkatkojen elinympäristön epär,akauden
merkitystä r,äkákârsämadon karLnanvaihteluille. Keräsin leväkatkoja loistutkimuksiin kuudelta erilaiselta
nâytteenottopaikalta, joista kolme oli alavan kallioraruran merivesilammikoita.ia kolme litoraalin
rakkolerräkasvustoa. Niiden epâvakautta an ioin vertaamalla kahden perättäisen vuoden yhteisökoostuutusta
toisiinsa.

Tutkinrusalueella tapasin neljä lev:ikatkalajia. pohjoiskatka (Galunarus oceaniars), merikatka
(G. salinus),lahtikatka (G. zaddachi) ja lzitzikkökatka (G. duebeni), ioista kaikista löysin P. tttinutus -
r¡äkäkâ¡sämadon infektioþkyisiä toukkia. Tämä on ensimmäinen kerta, kun merikatka ilmoitetaan IJ.

tttinutus -väkäkiirsämadon väli-is¿innäksi. Lajien väliset erot pre\¡alensseissa olivat suuria. Erot selittvr'ät
pitkälti lajien erilaisilla elinkierroilla. Meri-.ja lalrtikatkalla, joilla on kaksi sukupolvea vuodessa,
prevalenssikäyrät olivat tutkimuskauden aikana kaksi- tai useampihuippuisia. Vastaavasti I'ksirruotisella
pohjoiskatkalla prevalenssikäyrâ oli yksihuippuinen. Pohjoiskatkalta otosjaksojen keskimä¿irâiset pre\/alenssir
olivat selr'ästi suurimmat (yli 10 %). Kuitenkin noin puolet kaikista havaitsem.istani loisen toukista löysin
lahtikatkoista. Lätäkkökatkan prevalenssit olivat kaikkein alhaisimpia, vaikka ne elävät lilres yksinomaan
haahkapoikueiden suosimilla merivesilammikoilla.

Oletin, että loinen pyrkii ajoittumisen avulla maksimoimaax pääsynsä pääisäntãzin. Infektoituneita
leväkatkoja oli eniten haahkojen poikueaikaan, jolloin loisen todennäköisyys päästâ pãåisäntään on
suurimmillaan. Tarkka ajoitturninen on loisen karuralta erittäin hyödyllistä, etenkin jos loisten toukat
alentavat väli-isäntiensä kuntoa.

P. minutus- väkäk¿irsämadon intensiteetti (loisia/iszintä) oli molempina tutkinruwuosina erittäin alhainen
(1992: -x:0.022,1993: 1:0.013). Tarkastelin tuloksia myös laskemalla kuolleena löydetyistä rengastetuista
poikasista nopeudet, joilla poikasiin oli kertynvt väk?ikärsämatoja. Nopeimrnin infektoitumrt poikanen oli
saanut keskimäfin 26.9 loista päivässä.

Vaikka monissa tutkimuksissa väkäkâ¡sâmatojen on havaittu nuuttavan vâli-isântänsä valohakuisiksi. en
havainnut merkitsevâä eroa pirurasta ja 1.5 metrin slvyydeltâ kerãttyjen katkojen prevalensseissa. Toisaalta
molemmilla syvlyskoepaikallani prevalenssit olivat ylipäät:üin hyvin alhaisia.

Haahkan ravintokohteista epävakain leväkatka't'hteisö oli puoliavoimella merivesilammikolla,.iolla rnyös
prevalenssin vuosittainen vaihtelu oli suurinta. Ehdotan, että epãvakaat merivesilammikot ovat tZirkeitä
väkäk¿irsãmadon kannarvaihteluiden säätelijöitä. Sopivien sââtekijöiden vallitessa merivesilammikolle r,oi
kertyä runsaasti katkoja, niiden myötä enemmän ruokailevia haahkoja, joiden ulosteiden mukara
lammikoihin kertyy yhä enemmän loisten munia. Vakaammilla rakkoleváramoilla loisittujen yksilöiden
osuus ja ruokailevien haahkojen määrä pysyner'ät vuodesta toiseen tasaisempina, ja niillä ei siten olisi yhtä
suurta merkitystä loisen kannanvaihteluille.
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