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Selektiivisen planktivorian va¡kutus planktonyhteisöjen rakenteeseen on ollut planktivoristen kalojen
todeta
voitu
Järyissä
on
keskeinen
aihe.
elÉünplanktonin vuorovaikutussuhteita käsittelevien tutkimusten
kalojen saalisruksen säätelwän jäwen eläinplantrConpopuiaatioita ja sitil kauUa alempia trofiatasoja (topdown<onuol). Planktivoriset kalat saalistavat tavallisimmin valikoivasti. ja valitsevat saalükseen
suurempia- paremmin n¿ikyviä lajeja. T2illainen valikoiva saalistus saa useissa tapauksissa aikaan
alempiin troñatasoihin ulotn¡van säätelyn (cascading trophic interactions). Meri¡'mpäristössä t illaista
säätelyit on vaikeampi havaiø.

Silakka on Içimeren tå¡kein ptanltivorinen kala. Tutkimusten peruSeella on esiteqv. että
ja toisa¡lta halkoisjalkaliyriäisten mesoelilin'
planktoniin kohdistwa saalistus aiheuUaisi ptanktonpoputaatioiden romahtamisen s-vks¡'isin. Toisaalta
òn myOs havaitn¡- etteiv¿it mesoeläinplanktonpopulaatioiden muutokset ole yhte,ydessä kalalajien
kannanvaihteluihin. Ilmeisestikin eri prosessit varkuttavat ekosysteemissä samanaikaisesti.
T¿im¿in työn eri osat käsittelwät üitå aihepiiriä eri tahoilta. Julkaisu I k?isittelee silakan
valikoivaa saalisn¡sta. Tässâ t-vösså ensimmäistå kertaa Itiimerellä kåytetlilin samanaikaisesti
kalanpy.vnnin yhteydessä keråttyjä planktonnäytteitä joita verrataan silakoiden mâiunsisåltöihin
:aalisn¡ksen valikoiwuden selvittjimiseksi. Silakat valikoivat saaliikseen urjolla oievasta lajistosta
suurimmat ja parhaiten n¿ilc-wät yksilöt. Erityisesti silakka suosii suuria, mereisiti hankajalkaislajeja.
Jukaisu II käsittelee mesoelåiinplanktonin saalisn¡sta välttiiviå elinkiertostrategioita. Silakat
saalistavat valikoivasti Eurytemora-hankajalkaislajien munia kantavia naa¡aita. Kuitenkin n¿ifiä munat
kestävät silakan ruoansulatuskanavan läpi menon ja kuoriun¡vat vapaassa vedessåi. Tåtå ilmiötå
tutkiniin kokeellisin jÉirjestelyin paitsi silakalla m,vös kolmipiikilllt ja muikulla. Sama ilmiö havainiin
kaikissa niüsså worovaikutussuhteissa. joissa kalat sriivät munia kantavia hankajalløisia.
Julkaisu III k¿isittelee Bioonisten ja abioonisten tekijöiden vaikutusta planktivoristen kalojen ja
eläinplanktonin populaatioihin. Tutkimuksessa verrataan silakan valikoimaa saalista ja toisaalta
mesoelÍünplanktonlajiston muutoksia pot¡jois-Itämerellå vuosina 1985 ja 1991. Vuodesta 1985 Itåmeren
suolaizuus on laskenuL turskakanta romahtanut ja silakkaka¡rnat kåsvane€t voimalckaasti. Silakan kasvu
puolestaan on heikentyn¡. Abiooniset tekijåt vaikuüavat kala- ja mesoetËiinplanktonpopulaatiohin
toisaalta siten ettå suolapulssien puuttuessa tuskan lis¿iiintyminen epÍionnistuu ja toisaalø siten ettll
mereiset hankajalkaislajit jäåvät pois. Tunkakannan pieneneminen toisaalta lisåläntymisen
epäonnistumisen toisaalta liikakalastr¡ksen seurauksena puolestaan vähentäil silakkaan kohdistuvaa
saalistusta joka johtaa silakkapopulaatioiden kasr¡uun. Suolaisuuden viihenemisen seurauksena
mesoelåiinplanktonlajisto muuttuu silakan kannalta huonompaan suuntaan. sillä suuret mereiset,
runsaasti energiaa sisÍlltävät hankajalkaislajit vähenevat. Lopputuloksena on erittåin voimakkaasti
kawanur silakkakanta joka kilpailee yhå heikommista ravintorezursseista. Seurauksena on silakan
kasvun hidasn¡minen ja jopa nälkiintyminen.
Tunkan planktivorisiin kaloihin kohdisn¡va saalistus, ja planktivoristen kalojen saalistuksen
mahdolliset vaikutukset elåiinplanktonyhteistiihin edustar¡at ylemmilltå trofiatasolta alempaan pÍiin
ja
tapahtuvaa topdown-sttätelyå. Toisaalta suolaisuuden vaihtelun vaikutt¡kset turskan lisäånfymiseen
ylöspäin
trofiatasoilta
alemmilta
plan}rivorisille kaloille tarjolla olevaan elËlinplanktoniin edusøvat
suuntautuvaa. bonom-up-säätelyä. T¿imän tutkimuksen tarkoituksena on osoittaa. että n¿imä molemmat
mekarusmit toimivat samanarkaisesti lt¿lmeren ulappaekowsteemissâ. Ilman ntiiden proæssien
yksit-viskohtaista tuntemista ei ole mahdollista laatia ennustuwoimaisia malleja t¿istä ekosysteemistä.
It¿imeren ra¡rnikkovesisså planktivoristen kalojen
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