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Tutkin metsäp¿iästäisen (Sorex araneus) suolistoloisyhæisön rakennettå selvittlimällä lajien

yhdessäesiintymistä sekä sifä, esüntyykö loislajien viilillä vuorovaikutuksia ja määråiävätkö jotkin lajit ja
nüden väliset vuorovaikutukset loisyhteistän rakenteen.

Metsäptüist?iisellå esüntyi Kainuussa 16 loislajia. Niústä yksi kuului tiehyûnatoihin (Trematoda), neljä

sukkulamaroihin (Nematoda) ja yksitoista heisimatoihin (Cestoda). Yhtä lajia (Dilepis undula)

lukuunottamatta kaikki ovat Sorex-lajien spesialisteja. Kahta vain mahalaukussa tavattavaa lajia (Capillaria

sp. ja Brachylaemus futvus) lukuun ottåmatta loislajit esüntyivät kasautuneesti isännissåi. Keskimåilirin

yhdessä pälistäisessä oli 6.5 loislajia ja 402 loisyksilöä.

Infektioprosentin perusteella loislajit jakaantuivat kolmeen ryhmään: 1) ydinlajit (sukkulamadot longistriata
depressa, L. pseudodidas, Parastrongyloides winchesi ja heisimato Soricinia diaphana) olivat infekûoineet yli
70 7o pääsfnsista, 2) sekundaarilajit (heisimadot Hymenolepis tripartita, H. spinulosa ja Staphylocystis

furcata) olivat infektoineer hieman yli 40 Vo påiästäisistä ja 3) satelliittilajit (sukkulamato Capillaria sp.,

heisimadot Hymenolepis sp., Insectivorolepis infirma, Neoskrjabinolepis schaldybini, N. singularis, H.

scutigera, Choanotaenia crassiscolex, Dilepß undulaja tiehytmato Brachylaemus fulvus) olivat infektoineet

korkeintaan 30 7o isännistä.

Loislajit olivat erikoistuneet kukin tiettyyn osaan suolistoa, mutta odotuksista poiketen edes ydinlajit eivät

olleet jakautuneet tâsaisesti resurssitilaan. Ydinlajien (Parastrongyloides winchesia lukuunottamatta) ja

sekundaarilajien sekä Choanotaenia crassiscolextn esiintymisalue oli llihes täysin päällekkâinen suolen

alkuosassa. Suolen loppuosaan oli erikoistunut ydinlaji Parastrongyloides winchesl ja sekundaarilaji

Hymenolepis infirma. Niüden ryhmien väIissä esiintyi neljä satelliittilajia melko suppealla alueella.

Negatiivisia korrelaatioita oli useita, mutta ydinlajien våilillä niitä oli vähän. Suurin osa negatiivista

korrelaatioisø esüntyi sekundaarilajienja satellüttilajien våilillä. Ydinlajeista Longistriata depressan runsaus

korreloi positiivisesti L. pseudodidaksen, Soricinia diaphanan ja H. spinulos¿n kanssa.

Suurin yllätys lajien välisissä vuorovaikutuksissa oli se, effá seitsemän lajiparin päällekkäisyys oli yhdessä

esüntyessä odotettua suurempi. Negatüvisia vuorovaikutuksia ei esüntynyt'

Lajien välisillä vuorovaikutuksilla on suuri merkitys metsâp¿iästäisten suolistoloisyhteisössä. Yhteisön

perustan luovat ydin- ja sekundaarilajit. Näiden tajien yhdessäesiintyminen ja plüillekåünen sijainti suolisûossa

on mahdollisø positiivisten vuorovaikutusten (mutualismi?) t¿i vielä selvittämättä jåüineiden resurssien

eriytymisten ansiosta. On myös mahdollista, että loisyhteisö on niin kaukana kantokyvyst?i, ettei eriytymistä

ole tapahtunut.


