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Suurin osa pohjoisista tunturilammikoista kuuluu niihin harvoihin ekosysteemeihin, jotka ovat vielä
luonnontilaisia. Ankaran ilmaston takia ne ovat kuitenkin herkkiä ja pienetkin muutokset ympåiristössli

saattavat aiheuttaa odottamattomia seurauksia eri lajien esiintymisessä ja yhteisörakenteissa.

Kartoitin kesåillåi 1994 äyriäiselliinplanktonin esiintymistä erilaisissa tunturilammikoissa Kilpisjärven alueella
ja seurasin kolmen kuukauden ajan lajien vuodenaikassukkessiota. Lisåiksi selvitin kanonisella

korrespondenssianalyysillä (CCA) yksittäisten lajien ja ympäristömuuttujien suhdetta. Muuttujiksi valitsin
lammikon korkeuden merenpinnasta, sen pinta-alan, lämpötilan ja pH:n.

Tutkimani 17 lammikkoa sijaitsivat korkeusakselilla 490-940 m. Tunturikoivuvyöhyke myötäili 600 m
korkeuskäyräã. Koivuvyöhykkeessä sijaitsevat lammikot olivat runsaan rantakasvuston ympäröimiä ja niiden
pohja oli upottavan leväpatjan peitUima. Tunturien lakilammikot olivat miltei kasvittomia ja kivipohjaisia.
Kaikki lammikot olivat kalattomia.

Lammikoisra löytyi 29 vesikirppu- (Cladocera), 15 hankajalkais- (Copepoda) ja kaksi lehtijalkaislajia
(Anostraca). Lajirikkaimmat lammikot sijaitsivat koivuvyöhykkeessä, suurin havaittu lajilukumäärä

yksittäisessä lammikossa oli 20. Saana- ja Iso-Jehkatstunturin rinteillä ja laella olevat lammikot poikkesivat

planktonyhteisöltään selvästi matalammalla sijaitsevista lammikoista. Useat vesikirppulajit puuttuivat niistä,

mutta toisaalta niissä esiintyi kaksi lajia, joita ei tavattu muualla: hankajalkaiset Mixodiaptomus laciniatus ja

Cyclops scutifer. Lajien vuodenaikawaihtelu oli odotetun kaltainen. Cyclopoidat olivat runsaimpia

alkukesätlä, Calanoidat läpi avovesikauden ja vesikirput piL/iasiassa keskikesällä veden ollessa

lämpimimmillään.

CCA:n mukaan veden pH ja lammikon korkeus merenpinnasta olivat tutkituista muuttujista merkittävimmät
lajiyhteisön kokoonpanoa säätelevät tekijät. Suurimmillaan pH-ero lammikoiden våilillä oli 2.2 yksikköä

(matalin arvo 5.3). Suurin osa lajeista suosi happamuudeltaan neutraalia vettä. Veden pH vaikuttaa

välittömästi lajeihin, kun taas lammikon korkeudella on enemmän epäsuoria vaikutuksia: lähinnä

leviämisongelmat korkealla sijaitseviin lammikoihin sekä lämpötilan kautta vaikutus avovesikauden pituuteen
ja kawillisuuden määrään. Lammikon pinta-alan ja lajilukumäärän välillä ei ollut suhdetta. Tähän on

todennÍiköisesti syynä se, että eläinplanktonin lukumäärän kannalta mikrohabitaattien monipuolisuus on

merkittävämpi kuin vesialtaan koko. Koivuvyöhykkeen runsaskawisissa ja pehmeäpohjaisissa lammikoissa

ekologisten lokeroiden määrä oli suurempi kuin karuissa tunturien lakilammikoissa.
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