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Panssarilevät ovat uintikykyísiä kasviplanktonsoluja. Usean panssarilevlilajin on havaittu vaeltavan
vertikaalisuunnassa päivittäin. Ne nousevat päiväksi pinnalle valoisaan vesikerrokseen yhteyttämään ja
palaavat yöksi syvemmälle ravinteikkaaseen veteen t¿¡ydentämään ravinnevarastojaan. Täfti vaellusta ohjaavat
eliöiden valohakuisuus, veden ravinnepitoisuus, geotaksis, veden l¿impötila ja solun sisäiset worokausirytmit.
Panssarilevät voivat muodostaa suuria levåikukintoja (red tides). Osa näitä kukintoja muodostavista lajeista on
myrkyllisiä.

Itämerellåi panssarilevät muodostavat yhdessä piilevien kanssa keväisen kukintamaksimin. Ttissä tutkimuksessa
selvitetåitin, vaeltavatko ltämeren yleisimmät panssarilevtilajit, keüuja muodostava Peridiniella catenatq
(Levander) Balech ja yksittåiisinä soluina esiintyvä Suippsiella hangoei (Schiller) Larsen. Tutkimuksessa
seurattiin myös autotrofìn ripsieläimen Mesodinium rubrumin (Lohmann) Hamburger & Buddenbrook
vaelluskäyttäytymistä, josta on kirjallisuudessa paljon havaintoja.

Tutkimusaineisto kerättiin Tvåirminnen eläintieteellisen aseman edustalta, Storgaddenin avovesivyöhykkeeltä.
Näytteet otettiin neljän tunnin välein kahtena vuorokautena, 5.-6.5. ja 27.-28.5.1994. Ne otettiin kolmen metrin
välein pinnalta 36 metrin syvyyteen. Tutkimusalueen kokonaissyvyys on 45 m. Näytteiden solulukumäÍirät
laskettiin käänteismikroskoopilla. Lisäksi määritettiin veden suolaisuus, l¿impöt¡la, valojakauma,
ammoniumtyppi-, nitraattityppi- ja fosfaanifosforipitoisuudet sek¿i klorofflli a -pitoisuus 25.4.-19.9.1994
välisenä aikana.

Tutkitut lajit ovat kev¿itkukinnan valtalajeja tutkimusalueella. Solujen lukumäärät olivat suuria toukokuun
alussa, jolloin vesipatsaan ravinteet oli kaytery loppuun. Toukokuun lopulla kukintamaksimi oli lopuillaan ja
solulukumäärät olivat pienentyneet. Myös kloro$lli a -pitoisuudet olivat laskeneet toukokuun alun
huippulukemista. Koko kesän hydrografiatuloksista havaitsi kevtitkukintamaksimin aikaisen ravinnevajauksen
ja klorofylli a -pitoisuuden huipun. Kestin kuluessa klorofflli a -pitoisuus laski ja ravinnepitoisuus oli alhainen
elokuun alkuun asti.

Tuloksista voidaan havaita, että5. hangoelei vaeltanut. Sen sijaan P. catenata jaM. rubrum vaelsivat jossain
mfiärin. S- hangoei pystyy ilmeisesti suurella solulukumätiråillä ja nopealla lisääntymisellä korvaamaan
vaelluksesta aiheutuvan hyödyn. P. catenata taas hyötyy ketjunmuodostuskyvystään. Nopeimmin liikkuivat
ketjut, joissa oli 2-4 solua. Ne joko uivat pidempiä matkoja tai saavuttivat optimisyvyyden nopeammin. M
rubrum ui nopeammin kuin panssarilevät. Näin sen matkaan kuluva aika eri syvyyksien välillti lyhenee, joten
se voi joko yhteyttaa tai assimiloida ravinteita pidemmlin ajan. Toisaalta M. rubrum keståiä pimeyttfi usean
vuorokauden ajan,joten sen ei tarvitse päivittäin vaeltaa pintaan.

P. catenatan ja M. rubrumin kyky vaeltamalla hankkia ravinteita saattaa mahdollistaa niiden samanaikaisen
esiintymisen S. hangoein kanssa, joka ilmeisesti pystyy paremmin käyttåimliän hyväkseen pintakenoksen
vähäisiä ravinnevaroja. Tämä lisää lajilokeroiden määrtiä muuten homogeenisessa ulappasysteemissä. Tulokset
viittaavat tähän, mutta eivåit todista sitåi.
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