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Daphnia longispina Chaoborus-toukka, saalistus

Tämän tutkímuksen aiheena on Chaoborus-toukkien saalistuk-
sen vaikutus Mekkojärven Daphnia -populaation
kokojakaumaan lyhytaikaiskokeissa¡ Tutkimus suoritettiin 1a
boratoriokokein Lammin Mekkojärvestä noudetuilla D. longi-
spina -yksilöi11ä j a Ç.bg_g_þ_g_f_g_E sp . -toukil1a. Tarkoituksena
o1i tarkastella, sy övätkö Chaoborukset valikoiden tietyn
kokoisia Daphnioita vai kohdistuuko saalistuspaine saLun-
naísesti kaiken kokoisiin yksilöihin.
Tutkimus suoritettiin 24 tunnin saalistuskokein laborato-
rio-o1oissa. Siihen sísä1tyi kolme koetYYPPiä, joissa o1i
kussakin kolme rínnakkaista koe- ja kontro1lipu11oa. Ensim-
mäisessä saalistuskokeessa Daphniat eroteltiin haavien a-
vu11a ja silmämääräisesti kokoluokkiin. Toisessa kokeessa
siirrettiin kâikkien kokoluokkien yksilöitä yhtä paljon sa-
maan pu1loon. Kolmas koe suorj-tettiin. vallkoimaLtomalla 1

1:n e1äinplankLonnäyt.tee11ä. Kokeiden päätyttyä e1äinplank-
tonin pituudet mitattiin preparointimikroskoopin avu11a.
Koepullojen e1äinplanktonin kokojakaumia verrattiin kont-
rol1ipu11ojen yksì-1öiden kokojakaumiín ja pääte1tiin, minkä
kokoisia yksilöitä Chaoborukset olivat saalistaneet. Tämän
kvant.itatiivisen tutkimuksen tilastollinen käsittely suori-
t.et.tiin 1ähinnä ei-parametrisin testein. Lisäksi pyrittiín
1öytämään tä1laiseen keinotekoiseen tilanteeseen sopiva se-
lektiivisyysindeksi, jonka avu11a havaitsisi mahdollisen
Chaoborusten valikoivan saalístuksen kohdistumisen tietyn
kokoisiin yksilöihin.
Chaoborus-toukkíen havaittiin s yövän eniten píeniä Daphni-
oiLa. Ne söivät pieniä j a keskikokoisia Daphnioita 1ähes
valikoimatta. Valikoimattoman e1älnplanktonnäyLteen pieni
yksilötiheys j ohti Chaoborusten selektiivisyyden vähenemi-
seen ja ne söivät melkein kaiken saaLavilla o11een e1äin-
planktonin.
Yleisesti ottaen Chaoborus-toukat söivät sen kokoisia yksi-
1öitä, joita oli eniLen tarjo11a. Jatkotutkimuksissa tulisi
poistaa erityisen tarkastj- 1isääntyväL DaphniaL kokeesta..
Lisääntyminen 24 tunnin kokeen alkana aiheuttaa tulosten
epätarkkuutta, si11ä alkutilanteen saalismäärää ei pystytä
määrittämään. Myös kokeen aikana koteloiLuvaL viimeisen
Loukkavaiheen Chaoborukset o n poisLettava. Ennen kokeen a1-
kua suoritettu eläinplanktonin yksilöpituuksien mittaaminen
tarkentaisi tuloksia. TäLä tutkimusta voisi jatkossa Laa-
jenLaa monelLa osín: mm. kalaistuLusten vaikutus Mekkojär-
ven e1äinplanktonyhteisöön, saalíin leveyden, valo-olojen
ja saalistiheyden vaikutus saalistukseen.


