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Releral

Tutkin Tvärminnessä yhden vuoden ajan amerikansukasmad on (Marenzelleria airidis) yksilömäärän ja
biomassan vafütelua sãkä veden lämpötilan ja suolapitoisuuden vaikutusta aikuisten yksilöiden
kasvuun ja lisääntymiseen.

Amerikansukasmato on Pohjois-Amerikkalainen laji, joka havaittiin Itämeressä ensimmäisen kerran
1985. Pohjois-Amerikassa la¡i üsa:intyy keväällä. Lajin planktiset toukat kulkeutuvat veden ja ihmisen
kuljettamina laajoille atueille ja aikuiset yksilötkin liikkuvat aktüvisesti. Laji levisi ja runsastui
nopeasti låihes koko Itämeren alueella ja aiheutti muutoksia pohiaeläinyhteisön rakenteessa.
Laji elää Pohjois-Amerikassa jokien suistoissa pehmeillä sedimenttipohjilla ja on sopeutunut suurijn
suôhpitoisuuden vaihteluihin. Se käyttää ravinnokseen sedimentin pinnalla ja sisällä_ olevaa
orguuìirtu ainesta. Muut pohjaeläimet, kalat ja linnut käyttävät madon eri kehitysvaiheita
ravinnokseen.

Tutkimusalueeni sijaitsi sisäsaaristossa Tvärminnen pohjoispuolella. Otin makrofaunanäytteitä
kerran kuussa kahdelta asemalta sekä meiofauna- ja planktonnäytteitä neljältä asemalta' Planktisten
toukkien ilmestyttyä näytteisün, tfüensin näytteenottoa kahteen kertaan kuukaudessa. Veden
lämpötila ja suolapitoisuus mitattiin kerran kuussa.
Amerikansukasmato on nyt osa Itämeren pohjaeläinyhteisöä. Lajin yksilötiheydet olivat
Tvärmiruressä samaa luokkaa kuin muualla pohjoisella ltämerellä. Eteläistä Itämerta matalammat
tiheydet selittyvät veden kylmyydellä, mikä hidastaa toukkakehitystä ja lisää toukkien kuolleisuutta'
Laji lisäåintyy Tvärminnessä syksyllä ja syystalvetla planktisten toukkien määrät olivat
tcoitceimmúlaan. Lisääntymisãn jälkeen osa aikuisista yksilöistä katosi. Tutkimuksen alussa kesällä
1994 yksilöt olivat pienikokoisia, sillä edellisen talven (7993-1994) paksu i1af9i1q oli edullinen
toukkien kasvulle ¡ã Usaantyminen oli onnistunut hyvin. Suurikokoisten yksilöiden puuttuminen
tutkimuskauden alussa on seuraus jäättömästä talvesta 1992'1993. Vesi oli sekoittunut talvella ja
kylmä vesi hidasti toukkien kasvua ja lisäsi niiden kuolleisuutta. Sama toistui tutkimusjakson aikana
eíkä nuoria pohjaan laskeutuneita yksilöitä löytynyt meiofaunanäytteistä. Myös pr,eltkokoiset
aikuiset yksitot puuttuivat kevään 1995 makrofaunanäytteistä, joten talven 1994-1995
lisäåintymistuloJ oh ollut huono. Kasviplanktonravinnon merkitys näkyy yksilöiden keskimääräisen
koon kasvuna keväällä.
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