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Työn tarkoituksena oli selvittää kahden Suomessa elävän Hyilrobia-laiin, H.ulaae ja
H. uentrosø, ravinnonkäyttöä. Ne ovat merenrannikolla paikoin runsaimpia
pohjaeläimiä matalilla pehmeillä pohjilla, ja elävät myös kalliorannoilla rihmaj ja
rakkolevävyöhykkeessä. Niiden ravinnonkäyttöä on tutkittu paljon selvitettäessä
pehmeiden pohjien dynanriikkaa, mutta niiden herbivoria kovilla pohjilla on ollut
melko vähän tutkimuksen kohteena. I-ajien keskinäistä kilpailua on tutkittu paljon,
ja eroþ ravinnonkäytössä on pidetty keinona välttää kilpailua. T¿iss¿i työssä halusin
selvittää H. ulaaen þ H. aentrosan ravinnonkäytön mahdollisia laadullisia eroja ja
nüden roolia kalliorantojen herbivoreina.

Tutkin laboratoriokokein, paljonko kotilot söivät eri leväryhmün kuuluvia
mikroleviä kesällä ja syksyllä. Syötin eläimille radioaktüvisella hülellä'leimattuja
piileviä (Nitzsdia ja Surirella), viherleviä (Stichococcus ja Nannochloropsls) sekä
sinileviä (Calothrix). I¿skin kokeista levien syöntinopeudet sekä seurasin leiman
poistumista eläimistä. Eläinten valikoivuutta ravinnon suhteen tutkin kokeen
avulla, jossa oli sekä piileväa (Surirella) että viherlevää (Stichococcus) tarjolla; toisissa
koeyksiköissä piilevä oli radiohiilellä leimattua, toisissa viherlevä. Vertailu-
aineistoksi ravinnonkäyttökokeille mittasin kotiloiden kasvun muutaman kuukau-
den aþlta akvaarioi.Ssa. Vertailun helpottan-riseksi laskin kotiloiden pituuksien þ
painojen välille regressioyhtälöt.

Hydrobia ulaaen syöntinopeus oli lähes kaikissa kokeissa selvästi suurempi kuin H.
ventrosan. Kokeiden perusteella lasketut syöntinopeudet eri leville vaihtelivat
välillä 1,.6-92.2 pg orgC/yks./h (H. ulaae) ja 0.2-24.2 pg orgC/yks./h (H. aentrosa).
|oissain kokeissa kotilot söivät nopeimmin pülevää, joissain viherlevää, mutta
valintatilanteessa molemmat lajit suosivat piilevää. Sinilevästä kotilot eivät
tuntuneet pitävän, mutta H. aentrosa vaikutti olevan valmiimpi käyttämään sitä
ravinnokseen kuin H. uhne. On vaikea sanoa, riittäisikö tämä ero niiden
ravinnonkiiytössä vähentåimään kilpailua.

Kotiloiden syöntinopeudet kokeissa olivat melko suuria, þ jos ne luonnossa syövät
yhtä nopeasti, ovat ne tehokkaita laiduntajia kalliorannoillamme. Syöntinopeuteen
vaikuttavat kuitenkin monet tekiþt. Kokeista arvioidut tuotantonopeudet olivat
erittäin suuria verrattuna kotiloiden kasvuun akvaarioissa, ja onkin oletettavaa,
etteivät ne jatkuvasti pidä yllä sanranlaisia korkeita syöntinopeuksia.
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