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Maailman 780 löydetystli halkoisjalkaäyriäis- eli mysidilajista vain kuusi elää Suomen rannikolla. Mysidien
yksilömlüirät ovat kuitenkin suuret, minkå vuoksi niillä on tä¡keä rooli rannikoidemme ravinroverkossa-
Mysidit lasketaan kuuluvaksi makroplanktoniin, mutta vaeltelun takia niiden ekologinen asema on
ongelmallinen, ja ne ovat vaikea tutkimuskohdê.

Tutkin va¡sinaisen rantavyöhykkeen halkoisjalkaäyriåiisæn Neomysis integer, Praunus flexuosus ja
Praunus inermis lisäänrymistä ja energiaekologisia ominaisuuksia Tvärminnen saaristossa. Työ oli osaksi
myös ekologista perustutkimusta. Tutkimusjakso aþituli kevääseen þ kesä,:in, þlloin ranravyöhykkeen mysidit
lis?üintyvät. Kvantitatiivinen näytteenottro ei rantavyöhykkeessä ole mahdollista, joren näyrt€enotm rapahtui
pinrasukeltamalla haavin kanssa, jolloin lajeja voi myös tarkkailla osana niiden elinympäristöä. Parvien
liikkumisen rakia näytteenottopaikat vaihtelivat keslin aikana. Elåümet såiilöttiin 4 7o formaliiniin.

Tvärminnen alueella N. integer elliã suurissa parvissa, usein aivan rantaviivan tuntumassa N. integer -
parvet liikkuvat rantavyöhykkeen lajeista eniten. Praunus-lajien parvet elävät låihinnä rakkolevävyöhykkeessä
Niiden elinpaikoissa on kuitenkin eroja. P. flextnsus suosii suojaisia ja P. inermß aalovaikun¡kselle alttiita
rakkolevärantoja. Rantavyöhykkeen mysidit û¡oÍavat Tvärminnessä püiasiassa kaksi sukupolvea vuodessa
Talven yli elävlin kev?itsukupolven yksilöt kasvavat suurikokoisemmiksi kuin jälkel?iisensä, kesäsukupolven
yksildt- Naaraat Ðottåvat. elinaikanaan useita poikueita, kun tans koi¡aat kuolevat yleensä parittelun j¿ilkeen.
Sukupuolijakauma onkin lisääntymisaikana naarasvoinoinen.

P. flexaosus on suurikokoisin rantavyöhytkeen mysidilaji. Se kasvaa Tvärminnessä parhaimmillaan 22
mm:n miu¿iseksi. N. integer kasvaa 16 mm:n ja P. inerm¡.s 13 mm:n mittaiseksi. Monet mysidien
morfometriset ominaisuudet ovat vakioiø pituuden ja biomassan suhteen- Rantavyöhykkeen mysid.ien silmän
läpimitan perusteella pystyy melko luoæuavasti mäfiuämåüin eläimen pituuden ja biomassan. Kova þ
kitinisoitr¡nut silmä sälyy pisimpZi:in ehþä esim. kalan varsassa.

N. integer tuottaa rantavyöhykkeen mysideistä eniten poikasia Suurikokoisesta naaraasta löytyi
Tvärminnessä enimmill2i2in 55 alkiota P. flexuosus û¡otti enimmilki:in 38 ja P- inermis 24 akiota. N. integer -
alkiot olivat kuiænkin pienikokoisia. P. flexuosus -alkiot olivat suurikokoisimpia, mutta P. inermis invesoi
alkioihin kokoonsa nähden selvästi eniten energi aa. P . inermis -alkiot painavat keskimäärin 4O43 7o naar¿uìn
painæa, kun vastaavat luvut P.flexuos¿s -alkioilla ova¡.38_/,Z 7o jaN. integer -alkioilla 3l-34 7o-

Suomen rannikko ei ole optimaalinen elinpaikka rantavyöhykkeen halkoisjalkaäyriäisille, sillä lajit ovar
keskimãiirin pienikokoisønpia kuin Eælä-Itãmerelüi ja Atlantilla elävät sukulaisensa. Alkuper:iisessä
elinympäristössään Atlantilla eläinæn lis¿irintymisaika on piærnpi ja lajit n¡oÍavat myös enemmän sukupolvia
kuin ltãmerellil Varsinkin Praurus-lajeilla my{is alkiomäärã suhteessa ernon pioluteen on Atlantilla selvlisti
suurernpi kuin Suomen rannikolla.

Rantavyöhykkeen mysidien biomassatutkimuksia ei aikaisemmin ole juuri æhty. Elliimen ruhkaron
kuivapaino lâi hiilisisälttt kertoo kuitenkin eläimistli ja ympäristäolosuhæiden vaikutuksesra niihin paljon
enemmãn kuin yleisesti käyæny pituus- Hiilisislillön mittauksilla päåstäån kaikkein tarkimpiin elilinren
biomassaa, energiasisältrüi ja lisääntymisinvestointia koskevün tuloksün. Tarkkojen biomassatutkimusten
yleistyesså saadaan varsinkin pienikokoisista eläimistjt uusia, errtistä vertailukelpoisempia ja parempia
tutkimusmloksia
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