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Työssä tutkittiin hankajalkaisten populaatiodynamiikkaâ ja ruoranoa vuoden ajan kahdella
toisisua¡r poikkeavalla vesialueella, Tvåirminnen Stor$åirdillli ja pohjanpitlijtinlahden
Sällvikissil Tarkoin¡ksena oli vertailla eri hankajalkaislajien vuodenaikaissukkessiora ja
koon vaihtelua" m¿i¿irittå:i tärkeimpien hankajalkaisten ruorantoa ja selvitttüi, onko lajien
esüntvmiselüi yhte¡tä miattuihin ymp:iristöækijöihin.

Nâytteet oteuün vuoden 1992 maaliskuun ja marraskuun välisenä aikana noin kahden
vükon v2ilein 100 pm eltiinplanktonhaavilla yleisimmistä hankajalkaisista mi¿aciin
kolmannen ja vüdennen kopepodüaivaiheen, sekä aikuisæn ruumünpituuder Biomassa ja
tuoanto määritenün Calanoida-lahkon hankaj¡ilcrisit¡¿ Hankajalkaisæn ruotalrnon
arvioinnissa kliytettün ns. kohornimenetelm¿i:i, jossa eläinten yksilöm:i:irä kehirysvaiheinain
ni yksilöm:üir:in muutos siirrynjie.çs¿i seuraavÍuìn iEituokk:r¡n kenottün biomassalla
jokaiselle lajille ja zukupolvelle erikseen. Lopuksi eri sukupolvieF ruorannor taskenün yhreen
koko vuoden tuoEmnon selvittämiseksi. Eurytemora affnis lta¡in uiomassa ja urotanto
Storfjärdillä arvioitün lisäksi käyn:ien hyväksi omia pituusnitrauksia ja ottaen huomioon
Iajin kimpririlasta rüppuvaisen kehirysajan.

Storfiärdilüi yleisimmät lajit olivat Acartia bifitosa ja Eurytemora affinis, sarunnaisesti
esänryivät myos Temora longicornis. Lirnocalanus macrurus, Pseudocalanus minutus
elongarus, Centropages hamams ja Cyclopoida qpp. S¿iltvikin yleisimmät lajit olivar
Limnocalanus macrurus, Eurytemora affinis ja Thermocyclops oithonoides. Lisäksi
Silllvikissä tavattiin A. bifilosa, Mesocyclops leuckarti ja Centropages ha¡narus
hankajalkaisia- A. bifilosa ja L. nucrurrr esünryivät jo nibisin kevätillåL e . a¡inis ¡a f.
oithonoides olivat runsaampia kesäaikana- Verranaessa lajien yksilömäfiä iãrp.ititoan
nâynivät lähinn¿i E. afiinis ja Cyclopoida spp. olevan runsaampia korkeammis*r
lämpxitiloissa Sukupolvien ja kehirysrikojen luotenavaan an ioimise.n àü näyüeenomov:ili
lüan pitkil Yksilömäärien ja koon vaihteluiden perusteella arvioi¡iin kuirenkin sekti .4.
biJilosalla että 8. afftniksella Storfjåirdillä olleen neljä tai vüsi sukupolvea . jorka
kevätsukupolvea lukuunottaman¿ kehittvivät noin kuukaudessa T. oithonoidekseilu
arvioitiin Slillvikissä olleen neljä J-3 vükoss.t kehirrynyttÍi sukupolvea. ja L. macruruksella
kalsi tai kolme sukupolvea joiden kehirys kesti noin 1.5 kuukautta

Stortilirdin hankajalkaisten biom¿usa-arviot olivat samaa luokkaa kuin mitä on ilmoiteru
muille Iüimeren alueille. Flankajalkaisten märkäpaino oli suurimmilla.rn 0.29 -s *-3. ¿'.
ffiniken eri tavoin lasketrujen biomassojen våilillä ei ollut suu¡ta eroa- Såillvikissä
kokonaisbiomassan vaih¡elut seurasivat suurikokoisen L. macruruks¿n runsauden vaihtelui¡a.
LitnnocalanuÉs¿n biomassa oli suu¡immillaan 0.53 g ww m-3. Vuoden kokonaisfuocûnro
kohornimenetelrnäIlä a¡vioiruna oli Stortjtirdillä 1.06 g C m-z ja Sliilvikissä 2.10 -s C m-r.
S¡urtJut tuotântoítrvot olivat huomatnvasri alhaisempiiu kuin miüi on ilmoiterru muille
Iltuneren alueille. E. affiniksen ruotíìnto arvioiruna l¿ûnpötilan ja kehirys.rjur huomioivalla
rncnctelm¿illä oli noin neljä kenra suurempi l-in klivtertäessä kohontimencrelm¿iä.

K¡úkkien hankajalkaisten koko vaihteli vuotlenaikaisesti. Suuri¡nmalla osalla lir.ieisra
kcskipituus oli suurin l¿irnpötilÍ¡n ollcssa irlhaisimmill¿uur ja kesün aiklna kehirtyneer vlsi¡it
trlir:rt pienikokoisernpia. Tosin rnvtis ravinnolla s¿urrtoi erityisesti Slillvikissli tllla vdkurust¿r
h:uùajdkiústen pituuteen. S¡urlistuksen vaikurusta pirlettiin epiirodennäliÕisen¡i.
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