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Tutkin Riianlahden rakkolevävyöhykkeen selkärangatonta el¿timistöli pohjoisen Riianlahden itå- ja
luoteisrannikoilla elokuussa 1995. Työni on osa Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoitamaa Riianlahti-
projektia. Tavoitteeni oli kuvata Riianlahden rakkoleviin assosioitunutta faunaa ja verrata sitå Tvlirminnen

vastaaviin tuloksiin.

Sukelsin Riianlahden Fucus vesiculosrzs -vyöhykkeessli keräten 15 näyttettäni Frcus-pussilla. Seuloin ne 0,5

mm:n seulalla ja säilöin formaliiniin. Erottelin, mãäritin, laskin ja punnitsin päällyslevät ja rakkolevän seassa

viihtyneet makroskooppiset selkärangattomat eläimet. Analysoin aineistoni CCA-meneteknällã Canoco'

ohjehnalta kliyttäen ympäristömuuttujina pãällyslevien kuivapainoq näytteenottosyvyyttå, rakkolevän

kuivapainoa, rakkolevlin peittävyyttä ja suhteellista aallokkoisuutta. Vertasin tuloksiani Pentti Kankaan

Tvlirminnestä kerätimåiän aineistoon. Oletin Riianlahden harvan ja kitukasvuisen rakkolevåivyöhykkeen

eläin taj iston poikkeavan Tvärminnen tiheän Fzczs-vyöhykkeen laj istosta.

Pohjoisen Riianlahden rakkolevillä kasvoi paljon rihmamaisia plilillysleviä. Lajit olivat lttimerelle tyypillisiä
rakkolevän epifrytteinä kasvavia viher-, rusko- ja punaleviä. Rakkolevän eläimistöä dominoivat yksilömåilirien

perusreella kotilot (7 lajia), katkat (4 lajia) ja siirat (3 lajia). Esiintymistiheydeltitän yleisimmät lajit olivat
levärupi Electra crustulenta,merisit¡aJaera olibifrons, pohjoiskatka Gammarus oceanicus ia lahtikatka G.

salinus. Myös sukkulakotiloihin kuuluvan Hydrobia ulvaen ja leväkotilo Theodoxustluviatiliksen
nli¡ekohtaiset yksilömäärät kohosivat huomattaviin lukemiin. Muutamaa poikkeusta lukuunottamatta
Riianlahden selkärangattomat eläinlajit olivat tuttuja aiemmista Itämerellli tehdyistä Frc¿s-faunatutkimuksista.

Lahden luoteisrannikon runsaiden pätillysleväkasvustden suojissa esiintyi myös paljon harvasukamatoja (2

lajia) ja surviaissääskien toukkia. Luoteisranta oli muutenkin runsaslajisempi. Itlirannan l8:sta lajista kaikki
esiintyivät myös luoteisrannikolla, mistit mätiritin yhteensä 36 selkåirangatonta lajia. Kuivapaino osoittautui
yksilömåüirlül huonommaksi lajiston kuvaajaksi, koska se korostaa kuorellisten lajien osuutta.

CCA:n mukaan pohjoisen Riianlahden ja Tvä.rminnen rakkolevävyöhykkeiden olosuhteet erosivat toisistaan

syvyyden ja pliällyslevien mätiråin suhteen. Eläinlajistot olivat kuitenkin yllättävlin samanlaiset. Tvåirminnen

l8:sta lajista l6 esiintyi myös Riianlahdella. Analyysin perusteella Riianlahden lajirunsaus johtui påüillyslevien

suuresta mälirlistli, joka viestii veden rehevöitymisestti. t

Tulokseni kumosivat hypoteesini rakkolevävyöhykkeen pirstaleisuuden vaikutuksesta eläinlajiston
koostumukseen. Koska pohjoisen Riianlahden itli- ja luoteisrannikon sekä Tvärminnen Fucus-faunan lajistoerot

selittyivät plüillyslevien mtitirtillä, seuraavat tutkimukset olisi mielestäni syytä suunnata rihmaleviin
assosioituneeseen eläimistöön sekä rakkolevän rooliin kasvualustana ja taustatekijlinti erityisesti rehevöityneillä

rannikkoalueilla.
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